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Resum  

Aquest projecte, situat dins de l’ ambit de l’ empresa “Televisió de Catalunya S.A.”, 
s’estructura en dues seccions: 

En la primera secció es desenvolupa l’ impantació d’ una Diagnosi Ambiental d’ Oportunitats 
de Minimització (DAOM): Una DAOM és l’ avaluació d’ una activitat per detectar possibles  
oportunitats de prevenció i reducció en origen de la contaminació, les emissions i la 
generació de residus;  a més de proporcionar a l’empresa dades suficients perquè pugui 
orientar la seva política cap a pràctiques i tecnologies més netes i que siguin tècnicament i 
econòmicament viables. 

L’objectiu és proporcionar a l’empresa un document amb prou informació tècnica i 
econòmica sobre les oportunitats existents, perquè pugui valorar la conveniència d’endegar 
actuacions de prevenció i reducció de la contaminació en origen. 

En la segona secció s’ elabora un estudi d’ implantació de mesures ambientals i d’ eficiència 
energètica: En aquesta part es desenvoluparan un seguit de propostes per tal de reduir el 
impacte en el medi ambient de les activitats que es porten a terme dins de l’empresa, 
fomentant la formació i l’assimilació de criteris ambientals en els seus treballadors, mitjansant 
instruments com son manuals de Bones Pràctiques Ambientals i de criteris de Compra 
Verda.  

Per una altra banda, es presentaran un conjunt de propostes destinades a reduir el consum 
energètic i el impacte ambiental associat dins de les instal·lacions de Televisió de Catalunya; 
així com bons usos i estratègies destinades al mateix fi. 
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Glossari 

Avaluació ambiental: Un anàlisi prelminar global del sproblemes, efectes i resultats en 
materia de medi ambient de les activitats realitzades en un centre (Reglament 1836/93) del 
Consell Europeu). 

Banal: Denominació que s’ usava per a designar els residus industrials inerts i no especial 
que per a la seva naturalesa es podien assimilar als residus municipals. 

Bones Pràctiques Ambientals: Conjunt de formes correctes d’ actuació del personal i de 
gestió i de control de les activitats industrials que favoreix la minimització de rsidus i 
emissions. 

Canvi climàtic:  Alteracions en el canvi climàtic produïdes per l’ emissió a l’ atmosfera de 
gasos amb efecte d’ hivernacle com a conseqüencia de l’ activitat humana. 

CCRTV: Corporació Catalana de Radio i Televisió. 

CEMA: Centre per la Empresa i el Medi Ambient. Organisme depenent del Departament de 
Medi Ambient. 

CEI: Centre de Emissió d’ Informatius. És un dels tres edificis principals de les instal·lacions 
de TVC a Sant Joan Despí. 

Compost:  Producte orgànic, higienitzat i parcialment establilitzat, procedent del procés de 
compostatge, l’ ús del qual pot resultar beneficiós per al sól i el desenvolupament de les 
plantes. 

Corrents residuals: Emissions resiudals en qualsevol estat físic (gas, sòlid, líquid) i a 
qualsevol medi receptor (aire, aigua, sòl).  

CPA: Centre de Producció d’ Audivisuals. És un dels tres edificis principals de les 
instal·lacions de TVC a Sant Joan Despí. 

CSE: Centre de Serveis a l’ Emissió. És un dels tres edificis principals de les instal·lacions de 
TVC a Sant Joan Despí. 

Diagnosi Ambiental d’ Oportunitats de Minimització, DAOM: Avaluació de les possibilitats de 
minimització dels residus i emissions porduïts o generats per una activitat industrial 
determinada (Ordre de 9 de febrer de 1996 del Department de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya). 

EFQM: European Foundation for Quality Management. 



Memoria  Pág. 7 

 

 

Emissió:  Expulsió a l’ atmosfera, aigua o sòl de substàncies, vibracions, calor o sorolls 
procedents de forma directa o indirecta de fonts puntuals o difuses de la instalació. (Directiva 
96/61/CE). 

Fracció orgànica, FORM: Fracció dels residus municipals que conté en pes un tant per cent 
molt elevat de matèria orgànica, fonamentalment constituïda per restes de menjar. 

Gasos amb efecte hivernacle:  Components gasosos de l’ atmosfera que absorveixen i re-
emeten radiació infrarroja, produïts tant per processos naturals com d’ origen antropogènic. 
Aquest gasos son sis: Diòxid de carboni CO2, Metà CH4, Òxid de nitrogen N2O, 
Hidrofluorocarbonis HFCs, Perfluorocarbonis PFCs, Hexafluorurs de sofre SF6. 

Lixiviat:  Aigua que conté substàncies sòlides, per lo tant aquesta conté certes substàncies 
en solució després de percolar a través d’ un filtre o del terra. 

Metanització: Procés de tractament dels residus de matèria organica, mitjansant la digestió 
anaeròbica dels mateixos. En aquest procés es genera gas metà. 

Minimització: Operacions de reducció i reciclatge en origen que permeten la disminució de 
les emissions, en quantitat i/o perillositat i amb un balanç mediambiental favirable, que es 
generen en un procés productiu (Ordre de 9 de febrer de 1996 del Dep. Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya). 

Osmosi inversa:  Tractament físic de depuració de les aigües que consisteix a aplicar una 
pressió superior a l’ osmòtica en una solució concentrada de manera que el dissolvent passi, 
a través d’ una membrana semipermeable, cap a una solució menys concentrada i se separi 
així dels contaminants. 

RAEE: Residus d’ aparells elèctrics i electrònics. 

Rebuig:  Residus o fraccions que no tenen valor (Llei 6/1993 reguladora dels residus). 

Reducció en origen: Qualsevol modificació de procés, instal·lacions, procediments, 
composició de producte o materies primes que comporti la disminució de la geneació de 
corrents residuals. 

Residu: Qualsevol substància o objecte de què el seu poseidor es desprengui o tingui la 
intenció o obligació de desprendre’s. (Llei 6/1993 reguladora de residus). 

 

Residu especial: Residus que tenen les propietats de ser explosius, comburents, fàcilment 
imflamables, irritants, nocius, tòxics, cance´rigens, corrosius, infecciosos, teratogènics, 
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mutagènics, ecotòxics; substancies o preparats que emeten gasos tòxics en entrar en 
contacte amb l’ aire, aigua o amb un àcid; substàncies o preparats susceptibles després d’ 
eliminar-los, de donar lloc  a una altra substància en un medi qualsevol, per exemple un 
lixiviat que tingui alguna de les característiques abans esmentades (Directiva 91/689/CE). 

Sistema de gestió ambiental:  Qualsevol sistema que implanti una empresa per organitzar i 
controlar la seva gestió ambiental. 

Valorització: Procediment que permeti l’ aprofitament de recursos continguts en els residus 
sense posar en perill la salut huaman i utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi 
ambient. (Llei 10/1998, de residus). 

Xerojardineria:  Tècnica de jardineria que consisteix en el ús racional de les plantes per les 
seves necessitats hídriques, el ús de plantes xeròfiles i l’ ús de tècniques i materials 
encaminats al estalvi d’ aigua. 
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Prefaci 

La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) va néixer el 30 de maig del 1983, 
amb l’aprovació per unanimitat de totes les forces polítiques del Parlament d’una llei que 
es convertia en una de les primeres lleis aprovades per la cambra catalana. 

L’exigència a què són sotmesos els mitjans de la CCRTV queda palesa tant en els criteris 
per al compliment de la seva missió de servei públic com en els principis inspiradors de la 
programació, establerts en l’article 14 de la Llei de creació. 

La CCRTV té la missió d’oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del 
mandat del Parlament, un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els 
valors socials i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana. La 
producció i difusió d’aquest servei ha de gestionar-se amb criteris d’eficiència i èxit. 

És compromís de la CCRTV i dels seus mitjans de comunicació competir pels lideratges 
d’audiència en cadascun dels seus àmbits, sense renunciar a un model de qualitat i de 
servei públic. Aquest repte queda plenament acceptat i reflectit en els objectius de la 
CCRTV per al període 2005. 

Dins del objectius marcats per la CCRTV, un repte serà la implantació en la CCRTV i en 
les seves empreses filials d’un sistema de qualitat de gestió. A tal efecte, es posarà en 
pràctica l’aplicació del model d’excel·lència EFQM (European Foundation For Quality 
Management) per obtenir, en el termini de quatre anys, un reconeixement objectiu de la 
qualitat de la seva gestió empresarial. 

En aquest marc d’excel·lència, la Corporació ha manifestat la seva voluntat de promoure 
la millora en la gestió ambiental dins de les seves empreses filials. Com a materialització 
d’aquest propòsit, la direcció general de TVC a donat suport al desenvolupament de la 
present Diagnosis i Avaluació de les Oportunitats de Minimització (DAOM). 
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Introducció 

 
Televisió de Catalunya, S.A., és l’empresa que gestiona els canals de televisió públics de 
Catalunya. Va néixer l’any 1983, amb l’objectiu principal de contribuir a la normalització 
lingüística i cultural del país, i avui dia és el principal mitjà de comunicació del Catalunya. 
El model de Televisió de Catalunya s’inscriu en el de les televisions públiques nacionals 
d’Europa, i la seva programació s’inspira en els principis propis d’un mitjà públic, com són 
el compromís amb els valors socials i democràtics, el pluralisme i el servei als ciutadans. 

Les instal·lacions centrals, situades a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ocupen 4’5 
hectàrees amb 34.000 m2 edificats en quatre edificis principals. Amb prop de 2000 
treballadors, Televisió de Catalunya és actualment una gran fàbrica de continguts televisius. 

La Corporació Catalana de Radio i Televisió CCRTV, ha manifestat la seva voluntat de 
promoure la millora en la gestió ambiental dins de les seves empreses filials. Com a via 
materialització d’aquest propòsit, la direcció general de TVC ja s’ha pronunciat a favor del 
desenvolupament de la present proposta de projecte.  

DAOM: Diagnosis Ambiental d’Oportunitats de Minimització 

LA DAOM: DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I AVANTATGES 

Una DAOM és l’avaluació d’una activitat per detectar possibles oportunitats de prevenció i 
reducció en origen de la contaminació, i per proporcionar a l’empresa dades suficients 
perquè pugui orientar la seva política cap a pràctiques i tecnologies més netes i que siguin 
tècnicament i econòmicament viables. 

L’objectiu és proporcionar a l’empresa un document amb prou informació tècnica i 
econòmica sobre les oportunitats existents, perquè pugui valorar la conveniència d’endegar 
actuacions de prevenció i reducció de la contaminació en origen. 

Una DAOM pot diagnosticar un establiment industrial en la seva totalitat o només una part. 
Però hauria de quedar clar que una DAOM no és una auditoria ambiental, ja que els seus 
objectius finals són ben diferents. Mentre que la DAOM analitza específicament els 
processos productius i els corrents residuals, a fi d’identificar les oportunitats de millora 
ambiental vinculades als processos, l’auditoria ambiental realitza un estudi més generalista 
per detectar el grau de compliment de la legislació, qüestió que no és objecte de les DAOM.  

La DAOM és una eina de metodologia definida, les característiques de la qual són: 
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 - Agilitat en la seva realització. 

 - Una despesa econòmica reduïda. 

 - Recopilació i elaboració d’informació ambiental rellevant. 

 - Anàlisi crítica dels processos i identificació de les oportunitats. 

 - Elaboració i recull d’alternatives concretes. 

-Estimació de la millora ambiental assolible, dels costos i estalvis associats i de les 
viabilitats tècnica i econòmica de les alternatives enfront de la situació present o 
d’opcions d’intervenció a final de línia. 

Avantatges econòmics i estratègics derivats de la realització d’una DAOM  

Per a les empreses, la realització d’una DAOM representa una primera fita per posar en 
marxa un programa de prevenció i reducció en origen de la contaminació, i aquesta és una 
decisió estratègica, que suposa assimilar una política ambiental proactiva, es a dir, 
desenvolupar la seva activitat respectant el medi ambient, i aprofitant alhora tota una sèrie 
d’avantatges que se’n deriven. 

Aquesta estratègia empresarial incorpora un factor dinàmic de canvi, de millora contínua, que 
d’aquesta manera supera la fragilitat de la visió estàtica de les polítiques ambientals basades 
en els tractaments a final de canonada. 

 

D’aquesta minimització dels corrents residuals és l’empresa qui pot sortir més directament 
beneficiada, i pensem que és el moment d’entendre que el respecte al medi ambient no 
representa necessàriament un cost afegit per a l’empresari. 

L’objectiu final de la DAOM és proposar a l’empresa oportunitats de reducció de l’impacte 
ambiental de la seva activitat, que siguin tècnicament i econòmicament viables. Arribant a 
assolir una disminució de costos que genera el nou procés respecte a l’actual. 

L’empresa també es beneficia d’una sèrie d’avantatges que són difícils de valorar, com són 
la potenciació de la imatge corporativa de l’empresa, l´increment de satisfacció del personal i 
l´augment de la seva formació, la disminució del risc d’accidents i de sancions, l’anticipació 
als nous escenaris que s’esdevindran, guanyant competitivitat i adaptant-se amb facilitat als 
canvis normatius i exigències legals, etc. 
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Estudi d´implantació de mesures ambientals i d´eficiència energètica 

Es desenvoluparan un seguit de propostes per tal de reduir el impacte en el medi ambient de 
les activitats que es porten a terme dins de l’empresa, fomentant la formació i l’assimilació de 
criteris ambientals en els seus treballadors. 

Per una altra banda, es presentaran un conjunt de propostes destinades a reduir el consum 
energètic i el impacte ambiental associat, dins de les instal·lacions de Televisió de Catalunya; 
així com bons usos i estratègies destinades al mateix fi.  
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1. Descripció general de l’empresa 

 

1.1. Tipologia 

Televisió de Catalunya, S.A., és l’empresa que gestiona els canals de televisió públics de 
Catalunya. Va néixer l’any 1983, amb l’objectiu principal de contribuir a la normalització 
lingüística i cultural del país, i avui dia és el principal mitjà de comunicació del Catalunya i la 
televisió de referència d’una gran majoria dels seus ciutadans. 

 
El model de Televisió de Catalunya s’inscriu en el de les televisions públiques nacionals 
d’Europa, i la seva programació s’inspira en els principis propis d’un mitjà públic, com són el 
compromís amb els valors socials i democràtics, el pluralisme i el servei als ciutadans. Mirall 
de la vida col·lectiva i de la diversitat de la societat catalana, TVC és tot això: una televisió 
plenament oberta al món que prioritza la qualitat, busca la innovació i promou un estil propi i 
diferenciador en els continguts. Al mateix temps aspira que la seva oferta arribi al màxim 
nombre possible de telespectadors. La seva voluntat de projecció exterior ha permès que 
molts dels seus programes hagin obtingut al llarg dels anys un ampli reconeixement 
internacional.  
 
Les instal·lacions centrals, situades a Sant Joan Despí (Baix Llobregat), ocupen 4’5 
hectàrees amb 34.000 m2 edificats en quatre edificis principals. Amb prop de 2000 
treballadors, Televisió de Catalunya és actualment una gran fàbrica de continguts televisius, 
on la producció pròpia en tots els gèneres (informatius, documentals, esports, ficció, 
entreteniment, etc.), és l’eix de la programació (prop d’un 60%). Però TVC també coprodueix 
amb les empreses del sector i ha contribuït a crear un important teixit industrial audiovisual a 
tot el país.  

 
El sistema de finançament es regeix per una fórmula mixta: un 52% prové de fons públics i 
un 48% d’ingressos per publicitat, esponsorització, marxandatge i vendes. A través d’un 
contracte programa entre la CCRTV i la Generalitat, s’estableixen periòdicament les 
aportacions de fons públics, que es concedeixen basant-se en la realització d’un seguit de 
funcions de servei al ciutadà.  

TVC lidera el trànsit a la Televisió Digital Terrestre (TDT) a Catalunya. Tots els seus canals 
emeten en TDT, simultàniament a l’emissió en sistema analògic. Paral·lelament, TVC és 
pionera en el desenvolupament d’aplicacions interactives, que permetran a l’espectador 
accedir a un ampli paquet de serveis complementaris.  
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Des del primer moment, TVC ha apostat també per la presència a la xarxa. En l’actualitat, 
l’empresa CCRTV Interactiva (pertanyent a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió) 
gestiona un conjunt de portals i webs que s’han convertit en referents absoluts per als 
usuaris que busquen qualsevol informació en català a Internet, ja sigui notícies i esports, 
música o continguts per a nens i joves, i des del desembre de 2004, es pot accedir a través 
del portal  “3alacarta”, un nou servei de TV3 que permet veure des d’internet, en qualsevol 
moment, molts dels programes de Televisió de Catalunya i la programació de producció 
pròpia en directe de tots els seus canals (TV3, 33/K3, 3/24 i TVCi), a través de connexions 
de banda ampla (ADSL i cable). Es tracta d’un nou servei que elimina les distàncies 
geogràfiques i consolida una nova manera d’accedir a la televisió, des de qualsevol punt del 
món i sense limitacions horàries. 

  

1.2. Dades de l’empresa 

 

 

Nom de l´empresa TELEVISIÓ DE CATALUNYA S.A. 

N.I.F. A08849622 

Adreça seu social JACINT VERDAGUER S.N. 

Telèfon 93 499 93 33 

Fax 93 473 06 71 

Adreça electrònica INFO@TVCATALUNYA.COM 

Municipi SANT JOAN DESPI 

Codi postal 08970 

Comarca BARCELONA 

Any de referència de les dades 2005 

Activitat principal PRODUCCIÓ TELEVISIVA 

Sector TELECOMUNICACIONS 
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1.3. Estructura i organització dels recursos humans 

En el Annex A es pot trobar el organigrama funcional de l’ empresa, per a que es puguin 
identificar les diferents àrees, els responsables i el personal de cada una de les àrees que s’ 
analitzaran en aquest projecte. 

1.4. Dades generals i de règim de treball 

 

Nombre total de treballadors 2000 aproximadament 

Oficina / Administració Instal·lacions 

Torns i activitats 
1 torn 3 torns 

Oficina / Administració Instal·lacions 

Horari laboral 
7 h 7 h 

Nº de dies de treball per any 224 

Nº de hores a l’any 1568 

Períodes de vacances no concrets 

Dades d’inactivitat de la empresa 

Parades regulars 
disminució de producció 
a l´Agost 

1.5. Productes 

 

Televisió de Catalunya compta actualment amb cinc canals, dos dels quals, K3 i 33, 
comparteixen una mateixa freqüència i emeten en franges diürna i nocturna respectivament.  
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TV3 És el primer canal, generalista, adreçat a públics majoritaris i familiars, amb una 
programació molt variada i un fort perfil informatiu. Nascut el setembre del 1983, TV3 s’ha 
situat com a cadena líder en moltes ocasions durant els últims anys.  

 

K3 Canal adreçat al públic infantil i juvenil, és la marca de referència indiscutible entre els 
nens i els joves catalans. Creat l’abril del 2001, gira al voltant de dos pilars: el ClubSuper3, 
gran contenidor de programes infantils, i la franja 3xl.net, que agrupa els programes adreçats 
al públic juvenil  

 

33 Ofereix una programació complementària i alternativa a la de TV3, i adreçada a públics 
més específics. Amb un marcat perfil documental, divulgatiu i cultural, el 33 és també una 
finestra oberta a l’experimentació de nous llenguatges i formats.  

 

 

3/24 És el més nou dels canals de TVC. Nascut el setembre del 2003, ofereix informació 
contínua les 24 hores del dia i apareix com a punta de llança de les noves ofertes que 
possibilita la televisió digital terrestre (TDT).  

 

TVCi És el canal internacional de TVC. Creat el setembre del 1995, emet via satèl·lit per a 
l’Europa Occidental i gran part del continent americà. La seva programació es basa en una 
selecció dels continguts dels diferents canals de TVC.  

1.6. Consums d’aigua 
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PROCEDÈNCIA CONSUM (m3) %  

SERVEI DE 
SUMINISTRAMENT 
D'AIGÜES DE SANT JOAN 
DESPÍ 

37969 100  

    

PUNTS DE CONSUM CONSUM (m3) %  

AIGUA SANITARIA 16332 43  

REG 21637 57  

    

CONCEPTE BASE (m3/any) TOTAL (€) €/m3 

AIGUA DE XARXA 37969 58092,57 1,53 

 

1.7. Consums d’energia 

 

RECURS CONSUM ANUAL (KWh) COST (€) 

GAS 209149 72676 

ELECTRICITAT 13450272 928069 



Pág. 18  Memoria 

 

2. DAOM 
2.1. Què és una DAOM? 

La Diagnosi Ambiental d’Oportunitats de Minimització consisteix en l’avaluació d’una activitat 
industrial per detectar possibles oportunitats de prevenció i reducció en origen de la 
contaminació. És una metodologia desenvolupada pel CEMA1.  

Una DAOM és una eina àgil (el seu període de realització és de 4 a 15 setmanes en funció 
de la complexitat de l’empresa), de metodologia definida i objectius concrets, que 
proporciona a l’empresa dades suficients per orientar la seva política cap a pràctiques i 
tecnologies més netes, que siguin viables tècnicament i econòmicament. 

Una DAOM pot diagnosticar la totalitat d’un establiment industrial, o només una part (una 
nau, unes línies de producció determinades, etc.). 

Les seves característiques són: 
• Agilitat en la seva realització 
• Una despesa econòmica reduïda 
• Recopilació i elaboració d’informació ambiental rellevant 
• Elaboració i recull d’alternatives concretes 
• Estimació de la millora ambiental assolible, dels costos i estalvis associats i de les 

viabilitats tècnica i econòmica de les alternatives enfront de la situació present. 

És necessari remarcar que una DAOM no és una auditoria ambiental, ja que els seus 
objectius finals són diferents. La DAOM analitza específicament els processos productius i 
els corrents residuals, per identificar oportunitats de millora ambiental vinculades a aquests 
processos. L’auditoria realitza un estudi més generalista per detectar el grau de compliment 
de la legislació ambiental. 

En el seu origen la DAOM va ser una eina dissenyada per a les empreses industrials, que 
són les que habitualment generen corrents residuals més importants, ja sigui per la seva 
magnitud o perillositat. Malgrat això, l’interès de la informació que proporciona, ha fet 
s’estengui el seu àmbit d’aplicació a les empreses de serveis.  

                                                 

 

 

1 Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient 
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2.2. A qui interessa una DAOM? 

Una DAOM interessa a totes les empreses industrials, però especialment a aquelles 
empreses que estiguin en un dels següents casos: 

• Generen importants corrents residuals o manipulen un volum important de matèries 
primeres. 

• Produeixen residus especials: el Reial Decret 952/1997 del 20 de juny obliga als 
productors de residus especials a elaborar cada quatre anys un Pla de Minimització 
de Residus Especials, i a remetre aquest pla a la Comunitat Autònoma corresponent. 
La DAOM pot ser de gran utilitat per elaborar un pla que sigui ajustat a la capacitat de 
minimització real de l’empresa. 

• Desconeixen els seus corrents residuals: focus de generació, quantitats, destinació 
final, costos associats a aquests corrents, etc. 

• Empreses que estan pensant realitzar inversions per reduir els seu impacte 
ambiental. La DAOM presentarà quines inversions són les més interessants. 

• Empreses que tenen necessitat d’alguna regularització administrativa, donat que els 
tècnics de les administracions tenen una percepció molt positiva de les DAOM, ja que 
són un indicador de què l’empresa assumeix la política de prevenció i reducció de la 
contaminació en origen. 

 

2.3. Qui executa la DAOM? 

Les DAOM han estat concebudes per ser realitzades per experts coneixedors de les 
activitats industrials i dels processos a analitzar, de les noves tecnologies i de les alternatives 
existents; però que a la vegada coneguin els aspectes ambientals i estiguin familiaritzats 
amb les característiques i paràmetres dels corrents residuals que es proposen minimitzar. 

La conveniència de la DAOM sigui realitzada per un expert extern a l’empresa avaluada es 
justifica per una sèrie de raons entre les quals es poden esmentar: 

 
• Una persona aliena a l’empresa aporta primer de tot objectivitat. A més, veure el 

funcionament de l’empresa des d’una perspectiva externa permet evidenciar 
pràctiques millorables que la rutina de l’empresa no permet detectar. 
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• L’objectiu bàsic de la DAOM és proposar un ventall d’alternatives per reduir la 
contaminació en origen. Per poder fer una bona anàlisi de les possibles alternatives 
s’ha d’estar al dia sobre l’estat de la tecnologia més adient en cada cas. Els experts 
tenen la possibilitat d’acumular aquests coneixements amb més facilitat que els 
tècnics de la majoria d’empreses i, en especial que les pimes1. 

• En moltes ocasions i en especial dins les pimes, no es disposa ni del temps 
necessari ni de la metodologia per dur a terme l' autodiagnòstic ni de la suficient 
capacitat d'abstracció per damunt del dia a dia per poder detectar les deficiències. 

Tot i això, per a la realització de la DAOM és imprescindible que l’equip extern, es 
complementi amb el suport dels responsables que hi assigni l’empresa, atès que són les 
persones amb els coneixements específics del procés. Una estreta col·laboració entre tots, 
serà clau per al bon desenvolupament del diagnòstic, i perquè el resultat guanyi en 
practicitat. 

 

2.4. Avantatges de realitzar una DAOM 

La realització d’una DAOM representa per a les empreses avantatges econòmics i 
estratègics.  

L’objectiu final de la DAOM és proposar a l’empresa avaluada oportunitats de reducció de 
l’impacte ambiental de la seva activitat, que siguin tècnicament i econòmicament viables. Els 
avantatges econòmics de l’aplicació de les alternatives de reducció i reciclatge en origen són 
conseqüència de la disminució de costos que genera el nou procés productiu respecte 
l’actual, com pot, entre d’altres, ser el cas dels costos de tractament o disposició final, dels 
materials d’entrada, dels serveis públics, d’assegurances, o de la no-qualitat del producte. 

De forma paral·lela, l’empresa també es beneficia d’una sèrie d’avantatges que són 
difícilment valorables en termes econòmics, però no per això de menor importància. Són els 
beneficis intangibles, com ara: 

 
• Potenciació de la imatge corporativa de l’empresa. 

                                                 

 

 

1 Petita i Mitjana Empresa 
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• Millora la política de comunicació i les relacions amb l’Administració, proveïdors, 
clients i veïns. 

• Millora de la qualitat del producte i la possibilitat d’introduir-se cap a nous mercats. 
• Increment de la satisfacció del personal i augment de la seva formació. 
• Disminució dels riscos. 
• Anticipació als nous escenaris que s’esdevindran, increment de competitivitat 

respecte a la resta del sector i adaptació amb facilitat als canvis normatius i 
exigències legals, etc. 

 

3. Àmbit d'aplicació de la DAOM a Televisió de 
Catalunya 

 

3.1. Descripció de l’establiment industrial 

Les instal·lacions de TVC a Sant Joan Despí estan dividides en tres edificis: CPA, CSE i CEI. 
(de esquerra a dreta en la imatge) 

   

 Foto 3.1.1. Instal·lacions de TVC S.A. 

El CPA és el Centre de Producció d’Audiovisuals, es a dir, on es fan els programes. Aquí hi 
ha els platós, les sales de control i de postproducció, així com els decorats, vestuari i 
maquillatge. També hi ha la redacció dels programes i el restaurant.  

El CSE es el Centre de Serveis a la Emissió. És el lloc a on estan les oficines de R.R.H.H., 
compres, logística i finances. També hi ha el servei mèdic i els garatges de les unitats mòbils. 

Per últim, el CEI, Centre d’Emissió d’Informatius és l’edifici on hi ha la redacció d’Informatius i 
Esports, així com els platós de Control i el Departament de documentació. 
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3.2. Descripció de les àrees i els departaments que es diagnostiquen  

La diagnosi que es realitzarà en aquest projecte es centrarà en el anàlisi dels aspectes 
associats a la producció de programes i a tots els processos directament relacionats. Com 
que la producció de programes està restringida al CPA, serà a aquest edifici a on centrarem 
el nostre treball. 

Seguidament explicarem totes les àrees i processos que estan directament relacionats amb 
la producció de programes. A TVC, els programes es fan a  partir de l’encàrrec dels directors 
de programació. Un cop aprovada la idea, el guió i la previsió de pressupost d’un programa, 
comença la feina. Per fer-ho fàcil d’explicar poder dividir el procés en tres fases diferents: 
Preproducció, Producció i Postproducció. 

 

3.2.1. Preproducció  

Seguint el guió, definim tots els mitjans necessaris: actors/presentadors, personal que es 
necessitarà, llocs on es gravarà, etc., sempre tenint en compte el pressupost que es té. En 
definitiva, es munta l’equip i es defineixen les necessitats. En un programa hi intervé molta 
més gent de la que segurament t’imagines (ho pots veure per tots els noms que surten en els 
crèdits del final). Però, principalment, en aquesta fase sempre hi intervenen el: 
 
Director: Responsable que el programa es faci com s’ha previst. És el que mana i fa canvis 
si són necessaris. 

Realitzador: Transforma els textos en imatges. Decideix com s’ensenyarà el que diu el guió. 
Dirigeix tots els càmeres i l’equip de rodatge. A vegades, el realitzador també és director del 
programa. 

Productor: És el responsable que tot surti segons el pressupost. Porta tot el personal i 
supervisa que tothom estigui convocat a l’hora, els permisos per rodar i que no falti res 
durant la gravació. 

Guionista/es: Són els encarregats de tots els textos. Han escrit el guió, preparen les 
entrevistes, etc. i estan pendents dels possibles canvis de text o diàlegs que puguin sorgir 
per necessitats de les seqüències. 

Assessor lingüístic: Orienta sobre dicció i revisa els guions, tenint en compte si el programa 
és formal o distès, i també les característiques dels personatges. (Foto 3.2.1.1) 
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3.2.2. Producció  

Ja tenim l’equip i sabem el que s’ha de fer, comencem: es construeixen els decorats, es 
convoquen els actors, tècnics, maquillatge, vestuari, attrezzo, etc. i es grava el programa. És 
a dir, produïm, fem realitat la idea inicial. Els que intervenen ara son: 

Producció: Porten el pressupost i coordinen tots els elements necessaris per a la gravació 
(públic, espai, actors, decorats, vestuari, maquillatge...). (Foto 3.2.2.1) 

 

Disseny d’espai: Són els encarregats de dissenyar tots els decorats i espais necessaris per 
a les gravacions. (Foto 3.2.2.2) 

 

Muntatge de decorats: Construeixen els decorats segons els plànols de Disseny Gràfic. Cal 
tenir en compte que, en un mateix plató, es graven cada setmana diferents programes i, per 
tant, els decorats s’han de poder muntar i desmuntar amb rapidesa. (Foto 3.2.2.3) 
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Attrezzo: S’encarreguen de tots els petits detalls que formen part de la decoració (quadres, 
llums, sofàs...) El que no troben, ho fabriquen. En determinats casos s’han de fabricar 
diverses peces d’un mateix objecte, per si es trenca. (Foto 3.2.2.4) 

 

Maquillatge: La il·luminació fa que a la tele quedis molt lleig si no vas maquillat. Maquillatge 
és el departament dels miracles. Una part molt important són les caracteritzacions. Perquè 
puguis veure un monstre, per exemple, els maquilladors han hagut d’estar-se hores 
caracteritzant l’actor. (Foto 3.2.2.5) 

 

Vestuari: Tota la roba que porten actors i presentadors ha estat pensada, comprada o 
confeccionada per Vestuari. Són els encarregats de pensar i trobar el tipus de vestuari que 
quedi millor en cada cas i a cada personatge. (Foto 3.2.2.6) 
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Sala de control: El realitzador dirigeix tota la gravació des de la sala de control (Regí). En 
aquest espai veu les imatges de totes les càmeres, sent el so de tots els micròfons i controla 
els llums. Ell diu quin pla vol de cada càmera, quan han de parlar i com s’han de moure els 
actors, controla la il·luminació, etc. i decideix si la presa és bona o cal repetir-la. Com que 
s’està en una sala fora del plató, es comunica per so intern principalment amb el regidor, que 
és el responsable dins del plató que es faci tot com diu el realitzador. (Foto 3.2.2.7) 

 

 

Plató: És l’espai on es munta el decorat i s’enregistra el programa. Normalment està 
insonoritzat i només hi tenen accés tots els que formen part de la gravació. Quan el decorat 
està dividit en diferents escenaris, de cada part se’n diu “set”. (Foto 3.2.2.8) 

 

Equips Lleugers: Aquest es el lloc a on es prepara i dispensa el equip tècnic i material de 
rodatge necessari per a les gravacions que es fan al exterior: cameres, focus, cintes, 
trípodes... incloent també els vehicles. Del manteniment dels vehicles s’encarreguen unes 
empreses exteriors (concesionaris oficials de les marques). En aquest lloc s’encarreguen 
igualment de dispensar  i gestionar totes les cintes de vídeo que es fan servir al CPA. (Foto 
3.2.2.9-10) 
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3.2.3. Postproducció 

Postproducció: Amb tot el material gravat a la Producció, es dóna forma definitiva al 
programa: muntatge de vídeo, efectes, grafisme, músiques, doblatge, etc. Un cop hem 
acabat de donar-hi la forma, ja tenim la cinta llesta per ser emesa: és el PPD (Preparat Per 
Difusió), que és el que veureu tots els telespectadors. Igual que en la producció, hi 
intervenen departaments diferents. (Foto 3.2.3.1) 

 

Muntatge de vídeo: Aquí es posen les imatges en l’ordre corresponent. S’hi afegeixen la 
careta de presentació del programa, els títols de crèdit i els textos escrits, etc. En el cas que 
hi hagi efectes de vídeo o animacions, també es fan des de Muntatge de vídeo. (Foto 
3.2.3.2) 

 

Muntatge d’àudio: Sobre la base de vídeo que s’ha editat, s’apliquen efectes de so, música; 
es graven les veus; s’anivellen correctament els diversos sons, i tot el que es necessiti 
perquè cada detall tingui el so corresponent. (Foto 3.2.3.3) 
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Disseny gràfic: Fan tots els grafismes necessaris, tant si són infogrames, que ens ajuden a 
comprendre notícies o la informació meteorològica, per exemple, com si són les caretes dels 
programes. En algun cas, també fabriquen personatges, com, per exemple, en el Club 
Super3. (Foto 3.2.3.4)  

 

La situació espacial dins del CPA de totes les instal·lacions que fan possible la producció de 
programes es pot observar en els plànols que es troben en els annexes. (Foto 3.2.3.5) 

 

3.2.4. Altres Instal·lacions 

A part dels abans esmentats, també analitzarem un seguit de processos o instal·lacions, que 
no estan directament relacionats amb la producció de programes, però que son igualment 
necessàries per al funcionament de l’empresa: 
 

Magatzem central de compres: En aquest lloc es centralitzen tots els subministres de 
mercaderies i consumibles varis que es necessiten a TVC per al seu funcionament. Poden 
anar des de material d’oficina, a equip elèctric, cables, aigua, cintes de vídeo, piles, paper 
higiènic... 
 

Jardins: Les instal·lacions de Sant Joan Despí de Televisió de Catalunya disposen d’una 
zona ajardinada d’uns 6.000 m2. Actualment la vegetació dels jardins està formada per grans 
prats de gespa amb alguns arbres i arbustos disseminats. El sistema de rec és per aspersió 
amb aigua potable procedent de la xarxa de distribució d’Aigües de Barcelona. 
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Menjador:Dins dels edificis del CPA i del CEI, els treballadors disposen d’un menjadors a on 
poden fer tots els àpats del dia. El menjar que es ven en aquest menjador està preparat en 
una cuina industrial annexa als menjadors.  

Com es pot veure a la foto, aquests menjadors són de gran dimensions i poden servir àpats 
per a unes 600 persones al dia.  

 

Foto 3.2.4.3. 

Servei de neteja: Totes les instal·lacions de TVC necessiten de ser netejades. D’aquesta 
feina se’n ocupa una empresa exterior subcontractada per a aquesta labor.  

 

 

 

 

Foto 3.2.4.1-2 Vista general dels jardins
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4. Descripció dels corrents residuals 

4.1. Generació de residus per àrees 

Oficines 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  PAPER    RECICLATGE 

  MATERIAL OFICINA ESGOTAT   BANALS 

  TONERS   RECICLATGE 

  CAIXES PETITES DE CARTRÓ   RECICLATGE 

  DISQUETS, CD'S   BANALS 

  AMPOLLES D'AIGUA   BANALS 

 
Platós 

 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  PILES   GESTOR 

  FILTRES D'IL·LUMINACIÓ   BANALS 

  LAMPARES FOSES   BANALS 

  CINTES ADHESIVES   BANALS 

  CABLES   RECICLATGE 

  POREXPAN   BANALS 

  DECORATS   RECICLATGE - BANALS 
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  CAIXES PETITES DE CARTRÓ   BANALS 

 
Atrezzo 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  ELEMENTS DE DECORACIÓ   BANALS 

  CAIXES DE CARTRÓ   BANALS 

  PETIT MOBILIARI   BANALS 

PETITES QUANTITATS DE RESIDUS DE 
PINTURES I ADHESIUS 

  BANALS 

 

Taller de pintura 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  DISSOLVENTS   GESTOR 

  PINTURES DETERIORADES O SEQUES   BANALS 

  DRAPS DE NETEJA BRUTS   BANALS 

  ENVASOS DE PINTURES I DISSOLVENTS   BANALS 

  FILTRES BRUTS DE LA CABINA   BANALS 

  ESTRIS DE PINTURA     BANALS 

  EMISSIÓ DE COV   ATMOSFERA 

  AIGÜES DE NETEJA    CLAVEGUERAM 
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Fusteria 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  SERRADURES   BANALS 

  RESTES DE TALL   BANALS 

  TABLONS DETERIORATS   BANALS 

  ENVASOS DE COLA   BANALS 

  CAIXES DE CARTRÒ   BANALS 

  FUSTES NO UTILITZABLES   BANALS 

 

Manyà 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  RESTES DE TALL   RECICLATGE 

  VIRUTES   BANALS 

  RESTES DE SOLDARURA   BANALS 

  TALADRINA   GESTOR 
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Equips lleugers 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  PILES   GESTOR 

  CINTES DE VÍDEO   BANALS 

  FILTRES D'IL·LUMINACIÓ   BANALS 

  BATERIES DE CAMERA   GESTOR 

  PAPER   RECICLATGE 

  CAIXES CARTRÓ   BANALS 

 

Maquillatge-perruqueria 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  ENVASOS DE PRODUCTES DE 
PERRUQUERIA  

  BANALS 

  ENVASOS DE PRODUCTES DE 
MAQUILLATGE 

  BANALS 

 

Vestuari 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  ROBA VELLA   RECICLATGE 

  SABATES VELLES   RECICLATGE 
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  EMBALATGES TINTORERIA   BANALS 

  ENVASOS VARIS   BANALS 

 

Magatzem central de compres 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  PAPERS   RECICLATGE 

  CAIXES DE CARTRÓ   BANALS 

  EMBALATGES DE PLÀSTIC   BANALS 

  EMBALATGES DE CARTRÓ   BANALS 

  PALETS DE FUSTA   BANALS 

  MATÈRIES VARIES CADUCADES   BANALS 

 

Jardins 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  MATERIA VEGETAL   BANALS 

  ENVASOS PRODUCTES JARDINERIA   BANALS 

 

Menjador 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 
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  MATERIA ORGANICA   BANALS 

  ENVASOS D'ALIMENTS   BANALS 

  ENVASOS DE PRODUCTES DE NETEJA   BANALS 

  CAIXES DE PLÀSTIC   RETORN AL PROVEÏDOR 

  CAIXES CARTRÓ   BANALS 

  OLIS DE CUINA   GESTOR 

  FUMS   ATMOSFERA 

  AIGÜES RESIDUALS   CLAVEGUERAM 

 

Servei de neteja 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  ENVASOS DE PRODUCTES DE NETEJA   BANALS 

  DRAPS BRUTS   BANALS 

  AIGÜES RESIDUALS    CLAVEGUERAM 

 

Manteniment general 

 

  RESIDUS GENERATS   DESTÍ DELS RESIDUS 

  OLIS HIDRAULICS   GESTOR 

  GASOS REFRIGERANTS   ATMOSFERA 

  FERRALLA   RECICLATGE 
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  R.A.E.E.   DEIXALLERIA 

  FILTRES AIRE   BANALS 

  CABLES   RECICLATGE 

  OLIS LUBRICANTS   GESTOR 

  CAIXES CARTRÓ   BANALS 

  ENVASOS    BANALS 

  FLUORESCENTS   RETORN A DISTRIBUIDOR 

  LAMPARES   BANALS 

 

4.2. Aigües residuals 

 

ORIGEN DE 
L´ABOCAMENT 

CONTAMINANTS FREQÜENCIA GESTIÓ 

  SANITARIS   FECALS, SABO   CONTÍNUA   CLAVEGUERAM 

  CUINA   ORGANIC,SABO   CONTÍNUA   CLAVEGUERAM 

  TALLER PINTURA 
  RESTES PINTURA 
  ACRILICA 

  OCASIONAL   CLAVEGUERAM 

 

4.3. Emissions a l’atmosfera 

 

ORIGEN DE L'EMISSIO CONTAMINANTS FREQÜENCIA MEDI RECEPTOR 

  CABINA DE PINTURA   DISSOLVENTS   A DIARI 
  ATMOSFERA        
 EXTERIOR 
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  CUINA   FUMS   A DIARI 
  ATMOSFERA        
 EXTERIOR 

  CALDERA CALEFACCIO 
 GASOS COMBUSTIÓ 
   GAS NATURAL 

 A DIARI EN 
 HIVERN 

  ATMOSFERA        
 EXTERIOR 

  FUGUES REFRIGERACIÓ   HCFC   CONTINUA 
  ATMOSFERA        
 EXTERIOR 

 

4.4. Costos de gestió actuals de residus 

 

RESIDU PREU DE GESTIÓ PREU DE TRANSPORT 

DISSOLVENTS 395,5 €/SERVEI No disponible 

OLIS  No disponible No disponible 

RESIDUS CUINA 739,24 €/MES No disponible 

COMPACTADORA BANALS 33,96€/Tn 69,12 €/VIATGE 

PAPER No disponible No disponible 
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5. Alternatives de minimització recomanades 
5.1. Implantació de sistema de recollida selectiva de residus de fusta  

Objectiu 

Recuperar i valoritzar els residus de fusta. 

Descripció 

En la producció d’audiovisuals es fan servir un seguit de decorats i elements ornamentals per 
a la composició dels espais escènics. Aquestos elements es construeixen amb elements de 
fusta sobre estructures metàl·liques.  Degut a la gran quantitat de decorats que es 
construeixen i el seu gran tamany, el consum de fusta és considerable. 

La majoria d’aquests decorats es construeixen dins de les instal·lacions de TVC, realitzant-se 
els treballs amb fusta dins de la fusteria de la qual es disposa. 

 

 

Foto 5.1 1. Fusteria 

 

Gran part del mobiliari d’oficina que es fa servir en les instalacions de TVC es construeix a 
mida en la mateixa fusteria, per el que el consum de fusta i la producció de residus associats 
augmenten. 

Tal i com es pot veure a la Foto 1, cada maquina disposa d’un sistema de recollida de 
serradures per aspiració. Aquestes serradures es dipositen en una sitja. Quan aquesta sitja 
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està plena es procedeix a buidar el seu contingut en cubells que posteriorment es llencen a 
la compactadora de residus, en la que les serradures es barregen amb altres residus de tota 
mena, perdent la possibilitat de valoritzar-les 

Les restes de fusta com ara retalls, peces defectuoses, etc., igualment es llencen a la 
compactadora de residus. 

Per una altra banda, tots els stocks sobrants de taules i grans peces de fusta que per 
diferents motius ja no tenen utilitat, s’amunteguen a un espai exterior de les instal·lacions, tal 
i com es pot veure a la imatges: 

 

 

Foto 5.1.2. Exterior 

 

 

Foto 5.1.3. Exterior 
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Dins d’aquest mateix espai exterior també es dipositen els decorats que ja han arribat a la fi 
de la seva vida útil. Com es pot veure a les imatges anteriors, quan el espai està ple de 
residus, es procedeix a separar les estructures metàl·liques més grans dels decorats del 
elements de fusta i plàstics que els formen. Les estructures metàl·liques seran recollides per 
un gestor per al seu reciclatge. Però la resta de components dels decorats (fusta i plàstics) 
així com altres residus (petits elements de decorats, mobiliari vell, restes d’embalatges, 
ferralla de petites dimensions, etc.) es dipositaran en un mateix contenidor de grans 
dimensions per a procedir a la seva recollida com a residu no especial. Com en aquests 
contenidors tenim una mescla de residus de diferents materials (plàstics, fustes, metalls) es 
farà molt més difícil i costos la seva valorització o reciclatge. 

En aquest punt proposem que degut a la gran quantitat de residus de fusta que es 
produeixen seria viable procedir a la contractació d’un servei de recollida selectiva de fusta.   

Material i mètode 

El servei de recollida selectiva de fusta requeriria de la disposició de dos contenidors.  

Un contenidor de grans dimensions en el mateix espai interior que ara ocupen els residus, en 
el qual s’abocarien totes les restes de fusta: retalls, taules velles, mobiliari, restes de 
decorats. Aquest contingut  es valoritzaria en la fabricació d’aglomerats o per incineració.  

El segon contenidor, de dimensions més reduïdes, es destinaria a la recollida de les 
serradures. En aquest mateix contenidor es podrien dipositar les restes vegetals procedents 
del jardí. El contingut es valoritzaria destinant-lo a la fabricació de compost o també per a la 
incineració. 

També seria necessària la formació del personal en la segregació de residus.  

Benefici ambiental 

El reciclatge de la fusta es fa necessari en el nostre país ja que som deficitaris en fusta i amb 
el aprofitament d’aquesta matèria prima disminueix la seva recollida en els boscos. 

La fusta recuperada es triturada i convertida en taulells de aglomerat per a que tornin a ser 
consumibles. Els taulells de fibres i els de partícules, son derivats de la fusta que sorgeixen 
com a conseqüència del seu aprofitament integral. Per a produir una tona de aglomerat es 
necessitarien sis arbres; gràcies al reciclatge de fusta, no es necessari tallar cap. 

També es pot fer servir la fusta recollida com a font energètica controlada i neta. Existeixen 
instal·lacions que la fan servir com a matèria prima en la fabricació de biomassa o com a 
combustible en  la cogeneració elèctrica.  
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Una altra forma de reciclar la fusta es la conversió de aquesta en compost. Les encenalls de 
fusta i les serradures son un bon material de compost, aportant-li una component estructural 
òptima. 

Inversió 

La inversió necessària serà nul·la, ja que el rendiment econòmic que obtindrà l’empresa 
gestora per el residus de fusta seran suficients com per a costejar la disposició dels 
contenidors i la seva recollida periòdica.  

En el Annex B es poden trobar un llistat amb gestors de fusta propers a les instal·lacions de 
TVC. 

 

5.2. Implantació de sistema de recollida selectiva d’envasos de pintura 

Objectiu 

Gestionar de forma òptima els residus d’envasos de pintures. 

Descripció 

En la producció d’audiovisuals es fan servir un seguit de decorats i elements ornamentals per 
a la composició dels espais escènics. Aquestos elements es construeixen amb fusta, 
estructures metàl·liques i plàstics. Sobre qualsevol d’aquestos components se solen aplicar 
pintures i vernissos. 

La aplicació d’aquestes imprimacions es realitza al taller de pintura de que disposa l’empresa 
a les seves instal·lacions. 

 

Foto 5.2.1. Taller de pintura 
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Les pintures i vernissos es compren en bidons de 5, 10 o 15 litres, segons el nivell de 
consum de cada producte. Un cop s’ha fet servir el seu contingut els envasos es llencen a la 
compactadora de residus i son tractats com a residu banal. 

 

Foto 5.2.2. Envasos de pintures i dissolvents 

 

Les pintures que es consumeixen son de base aquosa en un 60 % aproximadament i la resta 
són plàstiques amb base de dissolvents orgànics. Per part de l’empresa hi ha la voluntat de 
potenciar el us de pintures en base aquosa, però hi ha aplicacions en les que segons raons 
tècniques o econòmiques continuen fent servir pintures amb dissolvents orgànics. 

 Segons el Catàleg Europeu de Residus els envasos de pintures de base aquosa que no 
continguin substàncies perilloses són considerats com a residu no especial, podent ser 
dipositades com a residu banal, o procedir al seu reciclatge com a un envàs qualsevol. 

Però en canvi, els envasos de pintures amb base de dissolvent orgànic i que contenen 
substàncies perilloses son considerats com a residus especials (grup 150110), ja que 
contenen restes de substàncies perilloses (pintures plàstiques) o estan contaminats per 
aquestes. Llavors, considerant els envasos de pintura com a residu especial seria necessari 
procedir a la seva recollida selectiva, per tal d’evitar que la resta de residus no especials de 
la compactadora es puguin contaminar, així com per a donar-li’s un tractament adequat a la 
seva condició. 

Mètode 

Per tal de dur a terme la recollida selectiva d’envasos de pintures seria necessària la 
instal·lació d’un contenidor exclusiu per aquest tipus de residu en el taller de pintura. 
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Igualment s’hauria de contractar un servei de recollida i transport a un gestor autoritzat, que 
procedís al seu tractament o dipòsit controlat. En aquest mateix contenidor s’hauria 
d’estudiar la possibilitat de llençar també els draps bruts, filtres de cabina de pintura i la resta 
de estris contaminats amb pintures o dissolvents. 

També seria necessària la formació del personal en la segregació de residus. 

Benefici ambiental 

Els residus especials, com ara els envasos de pintures i les restes del seu contingut, si no es 
recullen de manera separada i es sotmeten a un tractament selectiu poden ser els 
responsables d’una bona part de la contaminació present en els lixiviats recollits en els 
dipòsits controlats o bé en les emissions atmosfèriques que cal depurar en les incineradores. 
Al mateix temps que si no es segreguen de la resta de residus no especials poden 
contaminar a aquestos amb el seu contingut de productes perillosos.  

Inversió 

Per tal de dur a terme la recollida selectiva dels envasos de pintures seria necessari 
contactar amb un gestor autoritzat per a determinar les condicions de la recollida i 
tractament. La inversió seria la associada a aquest servei. En els Annex B es poden trobar 
un llistat de gestors autoritzats propers a les instal·lacions de TVC. 

 

5.3. Substitució de filtres d’il·luminació convencionals per filtres de llarga durada  

Objectiu 

Reduir el consum de filtres d’il·luminació, així com els residus d’aquests. 

Descripció 

En la producció audiovisual es fan servir elements d’il·luminació artificial. Amb la llum 
produïda per aquestes lluminàries hi apareix la necessitat de canviar-la de color per a 
equilibrar varies fonts de llum o per a crear un efecte o ambient determinat. 

Per tal de canviar el color de la llum es fan servir filtres d’il·luminació. Aquests filtres son 
làmines de materials plàstics de colors que es fiquen davant la font de llum, modificant així 
les característiques de la llum.  

Dins de TVC el consum de filtres d’il·luminació és elevat degut a la gran producció televisiva 
que es fa en els seus platós. Aquests filtres es desen en uns prestatges, de on s’agafen quan 
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son necessaris per al seu us en una gravació. Aquests filtres es degraden ràpidament degut 
a les altes temperatures que han de suportar durant el seu servei. Quan acaba la gravació, si 
els filtres encara estan en bon estat es tornen a desar en el seu prestatge corresponent. Si 
s’han degradat es llencen a la compactadora de residus. 

 

Foto 5.3.1. Prestatges de filtres d’il·luminació 

 

Un dels fabricants de filtres d’il·luminació, COTECH,  ha creat recentment un nou producte, 
una gama de filtres de policarbonat G-Filters “Sèrie XL” (Extra life) d’alta resistència al calor. 

Aquests nous filtres van ser sotmesos juntament amb filtres convencionals a una prova de 
resistència davant la calor d’un focus. Mentre que la convencional aguantava les condicions 
de la prova durant 15 minuts, els filtres XL van resistir 6 hores sense cremar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Gràfica comparativa. Font: Grau luminotecia S.A. 
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Material i mètode 

Aquesta proposta de minimització consistiria en substituir en les noves compres de filtres els 
nous filtres de llarga durada en lloc dels convencionals. 

Benefici ambiental 

El benefici ambiental que s’obtindria seria una reducció en la producció de residus banals. 
Així com la reducció del consum de recursos en la fabricació de nous filtres, ja que caldria 
fabricar-ne menys. 

Inversió 

Aquesta nova sèrie de filtres d’il·luminació de llarga durada no ha arribat encara al mercat 
espanyol, motiu per el que no disposem de preus, però s’espera que el seu cost no arribi a 
triplicar el dels filtres convencionals.  

Com que la durada dels nous filtres és 24 vegades superior a la d’un filtre convencional, i 
aquests es consumeixen ràpidament, el cost extra quedaria ràpidament amortitzat (als 45 
minuts de servei). 

 

5.4. Implantació de sistema de recollida selectiva de cintes de vídeo 

Objectiu 

Gestionar de forma òptima  les cintes de vídeo residuals, per sotmetre a un tractament 
selectiu els components i materials utilitzats en la seva fabricació. 

Descripció 

Durant el procés de la producció d’audiovisuals es fan servir cintes de vídeo per al 
processament de les imatges, des de la gravació de les imatges a la postproducció fins a la 
elaboració del programa llest per a la emissió. 

Tot aquest procés es repeteix per a cada programa o espai que forma part de la programació 
de la cadena de televisió, per aquest motiu el consum de cintes de vídeo és molt important. 
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Foto 5.4. 1. Cintes de vídeo 

 

Aquestes cintes es fan servir varies vegades en un procés de reutilització. Aquest procés 
consisteix en enviar la cinta de vídeo un cop ja s’ha fet servir a una empresa que s’encarrega 
de revisar si la cinta està en bones condicions. Si es així es procedeix a esborrar el contingut 
i tornar a donar format a les pistes de la cinta. Si la cinta presenta algun defecte que pugui 
produir algun error en la imatge la cinta es marca coma defectuosa. 

 

 

Foto 5.4. 2. Cintes reutilitzades 
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Tant les cintes útils com les defectuoses es retornen a TVC. Les que estan en bon estat es 
tornaran a fer servir i les defectuoses es llencen a la compactadora de residus.  

Però aquest procés de reutilització té un límit, ja que encara que una cinta estigui en bon 
estat no s’admet que es continuí utilitzant si ja ha passat per entre 5 i 7 reutilitzacions 
(segons el tipus de format de vídeo), perquè es considera que el risc de defectes en la 
imatge durant la gravació és massa elevat. Quan les cintes ja han arribat al seu límit de 
reutilitzacions es llencen a la compactadora de residus. 

      

 

Foto 5.4.3 i 5.4.4. Cintes a la compactadora 

 

Les cintes de vídeo es un residu classificat per el Catàleg de Residus de Catalunya dins del 
grup de residus d’aparells elèctrics i electrònics, en quant és un consumible d’un aparell 
electrònic (magnetoscopis). Concretament classificat com a residu no perillós. 

Material i mètode 

Per tal de implantar la recollida selectiva de les cintes de vídeo seria necessari contractar 
aquest servei a un gestor autoritzat, que disposes un petit contenidor a on llençar les cintes i 
s’encarregues de la seva recollida, transport i tractament. 

Per motius legals, la empresa es vol assegurar que el contingut de les cintes no pugui 
quedar accessible a persones alienes a l’organització. Actualment les cintes es llencen a la 
compactadora de residus. Durant el procés de compactació les cintes es trenquen, quedant 
així inservibles i fent inaccessible el seu contingut. 

Per a garantir que al implantar la recollida selectiva de les cintes de vídeo el contingut 
d’aquestes quedi igualment inaccessible a persones estranyes, s’hauria d’adoptar alguna de 
les dues solucions que seguidament es proposen: 
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En el cas que les cintes es llencessin a un contenidor obert seria obligat esborrar abans el 
seu contingut. Per aquest motiu seria necessari passar les cintes defectuoses o velles per 
una maquina d’esborrar cintes magnètiques. Els detalls de les maquines proposades es 
poden trobar en el Annex C. 

L’altra solució possible es llençar les cintes dins d’una petita compactadora, que 
s’encarregaria de aixafar-les i trencar-les dins del contenidor de recepció, quedant estes 
inservibles.  El detalls de possibles compactadores de residus es poden trobar en els 
annexes. 

 

 

Foto 5.4.2. Esborradora de cintes 

En termes ambientals seria més recomanable la primera opció, ja que en la segona, al 
esmicolar-se els elements de la cinta de vídeo, la selecció dels seus components per a un 
possible reciclatge o tractament serà més costosa al estar barrejats. 

També seria necessària la formació del personal en la segregació de residus. 

Benefici ambiental 

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), si no es recullen de manera separada i 
es sotmeten a un tractament selectiu dels components i materials utilitzats en la seva 
fabricació, els RAEE poden ser els responsables d’una bona part de la contaminació present 
en els lixiviats recollits en els dipòsits controlats o bé en les emissions atmosfèriques que cal 
depurar en les incineradores. 

Inversió 

Per tal de implantar la recollida selectiva de les cintes de vídeo seria necessari contractar 
aquest servei a un gestor autoritzat, que disposes un petit contenidor a on llençar les cintes i 
s’encarregues de la seva recollida, transport i tractament.  
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Agafant la primera opció plantejada, ja que era la de benefici ambiental major, a la inversió 
requerida s’hauria d’afegir al compra d’una esborradora de cintes. A l´ Annex C es poden 
trobar diferents opcions de esborradores, així com els seus costos.  

 

5.5. Substitució de combustible Diesel per Biodiesel  

Objectiu 

Reduir les emissions de CO2 i donar sortida a la valorització del olis usats. 

Descripció 

Aquesta alternativa de minimització pretén la substitució del combustible Diesel comú que es 
fa servir en la flota de vehicles de TVC per Biodiesel. 

La flota de vehicles que formen el parc mòbil de TV3 i que carreguen combustible diesel en 
les mateixes instal·lacions està formada per: 
 

 8 turismes marca Ford, model Focus 
 15 turismes marca Ford, model Mondeo 
 10 furgonetes marca Fiat, model Ducato 
 4 tot-terreny marca Nissan, model Terrano II 

 

Foto 5.5.1. Vehicles 

 

Actualment aquests vehicles carreguen combustible al brollador que disposa TVC dins de les 
seves instal·lacions. Del aprovisionament del combustible s’encarrega l’empresa Societat 
Catalana de Petrolis S.A. Petrocat. 
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El Biodiesel es un combustible alternatiu al clàssic gas-oil derivat del petroli, elaborat a partir 
d’olis vegetals obtinguts de llavors, plantes, algues oleaginoses, així com reciclant els olis 
usats de cocció, que es la principal matèria prima de les productores de Biodiesel de 
Espanya. El Biodiesel té una estructura química semblant al gas-oil, la diferencia és que les 
cadenes de carboni són d’origen vegetal.  

Per a recuperar aquest oli existeix un sistema de recollida que treballa amb. Els principals 
consumidors de aquest producte: hotels, empreses de catering, cuines industrials o 
hospitals. Un cop recollit es porta a una planta gestora de residus a on es neteja, traient-li 
totes les impureses i humitat que pugui contenir, per portar-lo finalment a la planta de 
producció de Biodiesel. Després d’un procés de transformació es converteix en èster metílic.  

Aquest combustible és ecològic perquè al no tenir sofre contamina molt menys que altres, i 
està comprovat que en el seu procés de combustió les emissions contaminants són un 55% 
més baixes que las del gas-oil tradicional. La seva  principal avantatge és que no lliura més 
CO2 al sistema atmosfèric, ja que el CO2 que s’emet de la seva combustió procedeix del 
CO2 atmosfèric capturat per les plantes en forma de matèria orgànica. Un altre valor afegit 
d’aquest producte és que permet retirar i reciclar  un residu molt contaminant, el oli de cuina. 

Per una altra banda el Biodiesel aporta altres beneficis, ja que millora el rendiment dels 
motors perquè al estar fet amb olis és molt més lubricant que el gas-oil, per el que allarga la 
vida dels motors. Tots els vehicles diesel poden fer servir aquest combustible sense cap 
modificació, sempre que es faci servir mesclat amb gas-oil  en un percentatge no superior al 
30% de Biodiesel. En Catalunya es distribueix en una proporció de 10% de Biodiesel i 90% 
de gas-oil.    

Implantació 

Per tal de portar aquesta proposta a terme només seria necessari entrar en contacte amb  
Petrocat S.A. i comunicar-li la decisió de rebre el subministrament de combustible Biodiesel 
en lloc de gas-oil.  

Aquesta empresa disposa entre els seus productes de Biodiesel, per el qual l’elecció 
d’aquest combustible no representaria cap inconvenient en la relació amb l’actual empresa 
distribuïdora. 

 

Beneficis ambientals 

Els beneficis ambientals obtinguts del consum de Biodiesel són els següents: 
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 Reducció en l’emissió de CO2 d’origen mineral. 
 Reducció en les emissions de SO2. 
 Reducció en l’emissió d’hidrocarburs aromàtics policíclics, que són cancerìgens. 
 Fomenta la recollida, reciclatge i valorització dels olis de cuina. 

Període de retorn de la inversió 

El període de retorn seria nul, ja que el preu de compra del Biodiesel és el mateix que el del 
Diesel convencional, per el que la inversió a realitzar es zero. 

 

5.6. Conducció econòmica 

Objectiu 

Reduir el consum de combustible dels vehicles de TVC. 

Descripció 

Una de les principals maneres de reduir el consum de combustible radica en la manera de 
conduir. Si conduïm d’una forma apropiada i seguim les recomanacions següents es pot 
reduir considerablement el consum de combustible. 

Mètode 

 Per tal d’ implantar aquesta mesura s’ hauria de formar al personal de TVC que fa un 
ús habitual dels vehicles de l’ empresa, en les tècniques de conducció eficinet. 
Aquestes tècniques de conducció  es poden trobar descrites en el corresponent 
apartat dins del “Manual de B.P.A.” que s’ adjunta a aquesta Memòria. 

Beneficis ambientals 

La reducció de consum obtinguda amb el seguiment d’aquestes mesures pot ser entre un 60 
i un 75% respecte al combustible consumit si no es seguissin. 

El principal benefici d’aquesta mesura es la reducció del consum de combustible, amb el 
conseqüent estalvi d’energia i de recursos. Aquesta reducció implica igualment una reducció 
en la emissió dels gasos associats a l’ús de combustibles d’origen fòssil, responsables del 
calentament global i de la contaminació química de l’atmosfera. 

Període de retorn de la inversió 
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Degut a la gran diferencia de consum de combustible entre seguir les recomanacions de 
conducció econòmica respecte al consum d’una conducció ordinària, multiplicat per el gran 
número de vehicles a motor que es fan servir a TVC i de distancia recorreguda per aquestos, 
afegint el alt preu actual del gas-oil, fan que el cost de portar a terme aquesta simple 
formació als treballadors que utilitzen els vehicles sigui despreciable en front del estalvi 
econòmic resultant. 

 

5.7. Implantació de sistema de recollida selectiva de matèria orgànica procedent 
de la cuina 

Objectiu 

Gestionar de forma òptima la fracció orgànica dels residus de la cuina. 

Descripció 

Dins de les instal·lacions de TVC els treballadors disposen de dos menjadors. Un esta situat 
al CEI i l’altre al CPA.  Els treballadors disposen d’un menjadors a on poden fer tots els àpats 
del dia. El menjar que es ven en aquest menjador està preparat en una cuina industrial 
annexa al menjador.  

 

Foto 5.7.1.Menjador 

Com es pot veure a la foto, aquests menjadors són de grans dimensions i poden servir àpats 
fins per a unes 600 persones al dia.  

Tota aquesta activitat genera una gran quantitat de residus al dia, entre els quals la major 
part es tracta de matèria orgànica. Fins al moment tots els residus de la cuina es llencen tots 
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junts dins d’uns contenidors de 1,1 m3, que es recullen a diari, sent el seu contingut tractat 
com a rebuig. 

 

 

Foto 5.7.2. Contenidors de la cuina 

 

La proposta d’aquesta alternativa de minimització consisteix en implantar una recollida 
selectiva de la fracció orgànica dels residus de la cuina. La recollida i valorització de la fracció 
orgànica dels residus municipals (FORM) és fonamental per dos motius: 

 La matèria orgànica és un recurs fàcilment valoritzable (metanització i compostatge) i 
n’hi ha molta a la brossa domèstica: n’és un dels principals components  

 La seva presència en la fracció de rebuig és la principal responsable de les males 
olors, les emissions de CO2 i els lixiviats en els dipòsits controlats. Val a dir que les 
directives europees en matèria de residus exigeixen que s’eviti que els residus 
biodegradables sense tractar vagin a tractament final.  

Material i mètode 

Per tal de dur a terme aquesta proposta seria necessari la reconversió de dos contenidors de 
rebuig per dos exclusius per a matèria orgànica. Al mateix temps que s’hauria de contractar 
amb el gestor actual de residus, o un altre autoritzat, la recollida i valorització de la fracció 
orgànica.  

Igualment, dins de la cuina s’haurien d’instal·lar uns cubells que permetessin la segregació 
del residus, o be cubells diferenciats per a matèria orgànica i per a rebuig. 

També seria necessària la formació del personal en la segregació de residus. 
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Beneficis ambientals 

Actualment el compostatge és el tractament més adequat per a la fracció orgànica dels 
residus. El Compostatge és el procés de descomposició de la matèria orgànica en presència 
d’oxigen. El Compostatge té un doble objectiu, reduir el volum del residu i reintroduir 
novament els diferents elements (i nutrients) al sòl. 

La recollida selectiva de matèria orgànica és necessària ja que només es pot garantir que el 
compost produït tingui la qualitat desitjada quan els residus orgànics que es volen compostar 
provenen d'una recollida selectiva en origen, és a dir, quan aquests residus orgànics es 
recullen separadament de la resta de residus que constitueixen les escombraries. 

Inversió 

Aquesta opció de minimització requereix per a la seva implantació de la contractació d’un 
servei de recollida dels contenidors de matèria orgànica. Donat que la recollida selectiva 
produiria una menor quantitat de residus en el contenidor de rebuig, aquestos haurien de ser 
recollits un número inferior de vegades, per el que el estalvi produït compensaria en gran part 
la despesa de la recollida dels contenidors de matèria orgànica.  

Per una altra banda també seria necessari instal·lar dins de la cuina uns cubells per a poder 
fer la separació dels residus generats. La inversió requerida per aquest motiu seria de poca 
importància, ja que només es requeririen de tres cubells per a cadascuna de les cuines, el 
preu dels quals no supera els 50 € / unitat, tal i com es pot observar en el Annex C. 

 

5.8. Implantació de sistema de recollida selectiva d’envasos 

Objectiu 

Gestionar de forma òptima els residus d’envasos. 

Descripció 

En les instal·lacions de TVC es produeixen una quantitat considerable de residus d’envasos, 
no tant per el seu tipus d’activitat com per les dimensions l’empresa. 

La generació de residus d’envasos a les instal·lacions va associada directament a l’activitat 
de la cuina del menjador, així com al magatzem central i els diversos subministres o 
mercaderies que es consumeixen. 
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La tipologia d’envasos son principalment de llaunes d’aliments, envasos de plàstics, certa 
quantitat de tetra-bricks i embalatges del subministres que es consumeixen o equips que es 
compren. Els envasos i embalatges de paper i cartró es tractaran específicament en la 
proposta de recollida selectiva de paper i cartró. 

Actualment tots aquests residus d’envasos es llencen a la compactadora de residus, com es 
pot veure a les imatges. 

 

      

Foto 5.8.1 i 5.8.2. Residus a la compactadora 

 

Els envasos del productes, un cop s’han convertit en residus poden reciclar-se, per això es 
tenen que separar del la resta dels residus i dipositar-los en un contenidor determinat. Ja que 
si es barregen amb altres residus i es compacten tots junts, el seu reciclatge posterior es veu 
dificultat en gran mesura, fins poder arribar al extrem de impossibilitar-lo.   

Si en lloc de llençar els residus d’envasos a la compactadora es disposessin d’uns 
contenidors exclusius per a envasos es podria segregar els plàstics i les llaunes de la resta 
de residus banals i procedir al seu reciclatge i valorització. 

Material i mètode 

Per tal d’implementar la recollida selectiva d’envasos seria necessari la disposició d’uns 
contenidors exclusius per a aquests tipus de residu. 

També seria necessària la formació del personal en la segregació de residus. 

Benefici ambiental 



Memoria  Pág. 55 

 

 

Amb la recollida selectiva dels residus d’envasos es facilita el seu reciclatge o valorització. 
Amb. el reciclatge aconseguim una reducció en els consums d’aigua, materials i energia en 
la fabricació de nous envasos o altres productes, al mateix temps que reduïm el volum dels 
residus que van a parar als abocadors o dipòsits controlats. 

Inversió 

Aquesta opció de minimització no generarà cap benefici econòmic per a l’empresa, sinó que 
requerirà la contractació amb un gestor autoritzat del servei disposició de contenidors per a 
envasos i de la recollida i transport del contingut d’aquests. Però per el seu gran benefici 
ambiental  es recomanable.  

Si mes no, la segregació dels envasos produirà que a la compactadora de banals hi es 
dipositin menys residus, per el que el número de vegades que es porta a buidar disminuirà, 
baixant així també el cost en concepte de transports i dipòsits. Aquesta disminució en costos 
compensarà en part la despesa de manteniment de la recollida selectiva d’envasos. 

Aquest servei es podria contractar a la mateixa empresa que fa la recollida de la 
compactadora o a qualsevol de les que es poden trobar en el llistat de gestors de residus 
inclòs en el Annex B. 

 

5.9.  Extensió de la implantació del sistema de recollida selectiva paper i cartró 

Objectiu 

Gestionar de forma òptima els residus de paper i cartró. 

Descripció 

En les instal·lacions de TVC les dues fonts principals de producció de residus de paper i 
cartró son el paper d’oficina i els envasos i embalatges. 

En aquests moments la recollida selectiva de paper es limita principalment a la recollida del 
paper procedent de les oficines. El personal de l’empresa de neteja de les instal·lacions 
s’encarrega d’agafar el paper dels cubells de recollida selectiva situats a les oficines i el porta 
en bosses de plàstic a uns contenidors-gabia. Una empresa autoritzada s’encarrega de la 
recollida i gestió del seu contingut.  
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Foto 5.9.1. Gàbies-contenidor de recollida 

 

En les instal·lacions de TVC es produeixen una quantitat considerable de residus d’envasos, 
no tant per el seu tipus d’activitat com per les dimensions l’empresa. 

La generació de residus d’envasos a les instal·lacions va associada directament a l’activitat 
de la cuina del menjador, així com al magatzem central i els diversos subministres o 
mercaderies que es consumeixen. Més de la meitat d’aquests residus estan compostos per 
embalatges i envasos de paper i cartró. 

Actualment tots aquest paper i cartró es llença juntament amb altres residus d’envasos a la 
compactadora de residus, com es pot veure a les imatges. 

 

      

Foto 5.9.2 i 5.9.3. Residus a la compactadora 
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Els paper i cartró, un cop s’han convertit en residus poden reciclar-se, per això es tenen que 
separar del la resta dels residus i dipositar-los en un contenidor determinat. Ja que si es 
barregen amb altres residus i es compacten tots junts, el seu reciclatge posterior es veu 
dificultat en gran mesura.   

Si en lloc de llençar els embalatges i envasos de paper i cartró a la compactadora, es 
disposessin d’uns contenidors exclusius, es podria garantir el seu reciclatge. 

Material i mètode 

Per tal d’ampliar la recollida selectiva de paper i cartró a la resta de les instal·lacions de TVC 
que no son oficines (cuina i magatzems principalment) caldria augmentar la quantitat de 
contenidors de paper-cartró, ja que els 5 contenidors dels que actualment se disposa queden 
saturats cada dia amb el material procedent de les oficines.  

Si per raons d’espai disponible no fos possible augmentar la dotació de contenidors, es 
podria estudiar l’increment de la freqüencia de recollida del contenidors per la empresa 
gestora.  

Una altra a valorar seria la instal·lació d’una petita compactadora de residus, per tal de 
disminuir el volum dels residus de paper i cartrò, i d’aquesta forma poder aprofitar al màxim 
els contenidors de l’empresa gestora.   

També seria necessària la formació del personal en la segregació de residus. 

Benefici ambiental 

Amb l’increment del reciclatge de paper i cartró  potenciem tots els beneficis implicits del seu 
reciclatge: 

 
 disminució en el consum d’aigua per a la fabricació de paper en un 85% 
 disminució de la necessitat de fibres vegetals  
 disminució de la contaminació atmosfèrica i de les aigües 
 disminució del consum d’energia per a la fabricació de paper en un 65% 
 disminució d’un 25% del pes dels residus 
 disminució en les importacions de fibra i paper vell d’altres països 
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Inversió 

Aquesta opció de minimització requerirà un increment en la despesa destinada a la recollida 
selectiva del paper. El volum d’aquesta despesa dependrà de quina opció de implementació 
de les tres abans presentades serà escollida. 

Per escollir l’opció més econòmica s’hauria de contactar amb l’empresa gestora per consultar 
els costos d’augmentar el número de contenidors o la freqüencia de recollida. Si el espai 
disponible fos un gran condicionant, es podria plantejar a la empresa gestora la contractació 
d’una petita compactadora de residus. En el Annex C es poden troabr exemples de 
compactadores adequades.  

Si mes no, la segregació del paper i cartró produirà que a la compactadora de banals hi es 
dipositin menys residus, per el que el número de vegades que es porta a buidar disminuirà, 
baixant així també el cost en concepte de transports i dipòsits. Aquesta disminució en costos 
compensarà en part la despesa de la recollida selectiva del paper i cartró. 

 

5.10. Substitució de les ampolles d’aigua de plàstic de 1,5 l. per la col·locació de 
fonts amb garrafes de 20 l. retornables 

Objectiu 

Reduir la generació de residus d’ampolles de plàstic a TV3. 

Descripció 

Aquesta alternativa de minimització pretén incidir sobre la generació de residus del personal 
de Televisió de Catalunya durant la seva jornada laboral. L’empresa lliura de manera gratuïta 
als seus treballadors ampolles d’aigua de plàstic de 1,5 litres, per al seu consum personal 
durant les hores de feina. Es proposa substituir aquestes ampolles per fonts amb garrafes 
d’aigua retornables de 20 l.  

Material i mètode 

Adquirir o llogar les fonts i contractar una empresa que distribueixi les garrafes d’aigua. 

Limitacions 

Es necessita més espai al magatzem per ubicar les garrafes buides fins que les vingui a 
retirar l’empresa distribuidora.  
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Es necessita una persona que s’encarregui de canviar les garrafes un cop estan buides. Hi 
ha la possibilitat de fer torns entre els treballadors per realitzar aquesta tasca, però el pes de 
les garrafes fa que no la pugui dur a terme qualsevol treballador.  

S’ha de considerar que aquesta alternativa pot ocasionar la generació de gots de plàstic com 
a residu. Aquest problema es podria evitar fàcilment si s’estableix la política de què els 
treballadors han de disposar d’un got propi. 

Beneficis ambientals 

Es redueixen els residus de plàstic que es generen a Televisió de Catalunya. Actualment no 
hi ha implementat cap sistema de recollida selectiva d’aquest residu a TV3, per tant 
l’alternativa té el valor afegit d’evitar la generació d’un plàstic que no es recicla i va a 
l’abocador. 

Període de retorn de la inversió 

Per dur a terme el càlcul del període de retorn de la inversió s’han comparat les despeses 
corresponents a la situació actual (compra de les ampolles de plàstic i gestió de les ampolles 
com a residu) amb les despeses originades per l’alternativa (compra de les fonts d’aigua i les 
garrafes). 

Les despeses anuals generades per la situació actual són les mateixes que s’han calculat 
per a l’alternativa de les fonts d’osmosis inversa, i es resumeixen a la següent taula. 

 

Concepte Quantitat  Cost unitari  Cost total (€) 

Compra se les ampolles 
d´aigua de 1,5 l 

89856 unitats  0,21 €  18869,76 

Transport del residu 2 viatges  69,12 €  138,24 

Gestió de les ampolles 
buides com a residu banal 

2695,68 Kg  33,96 €/ tn  91,5 

TOTAL 19099,5 € 

 

Per calcular el cost de l’alternativa proposada s’ha tingut en compte el cost del lloguer/ 
compra de les fonts i el cost de les garrafes necessàries, suposant que és manté constant el 
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consum actual. El consum d’aigua embotellada anual a  TV3, és de 134.784 l. Les garrafes 
que utilitzen aquestes fonts són de 20 l. de capacitat. Per aconseguir la mateixa quantitat 
d’aigua es necessiten 6.7401 garrafes de 20 l anuals. 

S’ha cotitzat amb una empresa distribuïdora d’aigua embotellada per a oficines el cost de 20 
fonts dispensadores d’aigua freda i natural, i el transport a les instal·lacions de Televisió de 
Catalunya de 562 garrafes retornables de 20 l. cada mes. 

Els costos associats a aquesta opció són els següents: 

 

Concepte Quantitat Cost total 

Lloguer de les fonts 20 unitats 

Garrafas d´aigua retornables 6744 unitats 

 

TOTAL                                                                                                             20275 € 

 

La comparació monetària entre l’alternativa de minimització proposada i la situació actual és 
la següent: 

 

Any Opció de minimització (€) Situació actual (€) Diferència (€) 

1 20275,0 19099,5 -1175,5 

Aquesta inversió no s’amortitza perquè tant els costos de l’alternativa proposada, com els de 
la situació actual romanen més o menys constants al llarg del temps. Tot i això pot produir-se 
un fenomen de reducció del consum d’aigua si s’implementa l’alternativa de les garrafes 
retornables degut a què desapareixerà la situació d’aquelles persones que no s’acaben 

                                                 

 

 

1 Finalment s’adquiririen 6744 garrafes anuals, perquè l’empresa on s’ha cotitzat aquest servei, 
estableix un sistema de bonus per comandes mensuals.   
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l’ampolla de 1,5 l. durant la jornada laboral i la llencen mig plena, abans de marxar a casa. 
En aquest cas els costos econòmics de l’alternativa baixaran i es podrien equiparar, o fins i 
tot rebaixar els costos de la gestió actual. 

Tot i que l’alternativa de minimització ambiental proposada és més costosa que la gestió 
actual, presenta importants beneficis ambientals des del punt de vista de la reducció de la 
generació de residus. El plàstic és un material no biodegradable que presenta importants 
problemes degut a la seva perdurabilitat en el medi. Amb aquesta alternativa es deixen de 
generar més de 2,5 tones anuals de residus plàstics.  

   

5.11. Substitució de les ampolles d’aigua de plàstic de 1,5 l. per la col·locació de 
fonts a l’empresa 

Objectiu 

Reduir la generació de residus d’ampolles de plàstic a TV3. 

Descripció 

Aquesta alternativa de minimització pretén incidir sobre la generació de residus del personal 
de Televisió de Catalunya durant la seva jornada laboral. L’empresa lliura de manera gratuïta 
als seus treballadors ampolles d’aigua de plàstic de 1,5 litres, per al seu consum personal 
durant les hores de feina. Es proposa substituir aquestes ampolles per fonts connectades a 
la xarxa de distribució d’aigua potable. A les instal·lacions de TV3 va haver una experiència 
pilot de col·locació de fonts a les oficines, que no va tenir èxit entre els empleats, que es 
queixaven de què la qualitat de l’aigua no era bona.  Per evitar que succeeixi aquest 
problema es recomana utilitzar fonts amb depuració per osmosis inversa. 

Material i mètode 

Adquirir les fonts i connectar-les a la xarxa de distribució d’aigua potable municipal. 

Limitacions 

Possible “mala fama” de l’aigua de les fonts degut a l’experiència fallida amb les fonts 
antigues. Des de direcció s’haurà de fer un esforç per informar als treballadors del canvi de 
fonts i la tecnologia de depuració que aquestes incorporen. 
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Beneficis ambientals 

Es redueixen els residus de plàstic que es generen a Televisió de Catalunya. Actualment no 
hi ha implementat cap sistema de recollida selectiva d’aquest residu a TV3, per tant 
l’alternativa té el valor afegit d’evitar la generació d’un plàstic que no es recicla i va a 
l’abocador. 

Període de retorn de la inversió 

Per dur a terme el càlcul del període de retorn de la inversió s’han comparat les despeses 
corresponents a la situació actual (compra de les ampolles de plàstic i gestió de les ampolles 
buides com a residu) amb les despeses originades per l’alternativa (compra de les fonts 
d’aigua i abonament de l’aigua consumida). 

Segons les dades facilitades pel departament de compres, a TV3 es gasten setmanalment 4 
palets de 432 ampolles. Cada palet té un cost de 90.72 €. 

El cost anual per la compra d’ampolles d’aigua és de 18.869,76 €. 

El cost corresponent a la gestió d’aquestes ampolles quan es converteixen en residus, es 
calcula indirectament a partir del cost de gestió de la tona de residus banals. Les ampolles 
de plàstic es gestionen amb aquesta categoria amb la resta de residus, perquè a TV3 no es 
realitza la seva recollida selectiva.  

 

 

 

 

 

 

Foto 5.11.1. Vista general del contenidors compactador de residus 
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Com a part del diagnòstic s’han pesat les ampolles de plàstic de 1,5 litres buides. El seu pes 
unitari és de 30 g. Això suposa una generació anual de 2.695 kg de residus1. El cost de 
gestió dels residus es divideix en dues fraccions, el transport d’aquests residus i la seva 
eliminació final. La tarifa d’eliminació dels residus banals és de 33,96 €. La tarifa de transport 
és de 69,12 € per el transport d’un contenidor compactador de 20 m3 de capacitat.  

Per estimar quants viatges caldran per transportar els 2.695 kg d’envasos s’ha considerat la 
seva densitat i el factor de compactació del contenidors compactador. Els envasos lleugers 
no compactats s’estima que tenen una densitat de 252 kg/m3, i els contenidors amb sistema 
de compactació, tenen un factor de compressió3 entre 3 i 4. 

Els 2.695 kg d’ampolles ocuparan 35, 94 m3. Si el contenidor compactador té una capacitat 
de 20 m3, el volum de residus d’ampolles de plàstic correspon a dos viatges del contenidor 
compactador. 

 

Concepte Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€) 

Compra de les ampolles 
d´aigua de 1,5 l 

89856 unitats 0,21 18869,76 

Transport del residu  2 viatges 69,12 138,24 

Gestió de les ampolles 
buides com a residu banal 

2695,68 kg 33,96 €/tn 91,5 

TOTAL                                                                                                                  19099,5 

                                                 

 

 

1 Aquesta és una estimació a la baixa perquè és habitual que les ampolles es llencin a les 
escombraries amb part del seu contingut, i per tant la quantitat de residu generada seria superior que 
aquests 2.695 kg.  

2 Font: Instituto para la sostenibilidad de los recursos (2003). Análisis económico ambiental de la 
recogida de residuos de envases 

3 Per tenir un marge de seguretat als càlculs es farà servir el factor de compressió més baix. 
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El cost de l’alternativa proposada correspon al cost de la compra de les fonts d’osmosis 
inversa, i el cost de l’aigua de la xarxa que es consumirà. Al mercat hi ha una àmplia varietat 
de fonts que incorporen aquesta tecnologia. S’ha optat per un model que dispensa aigua 
freda i calenta. La seva capacitat és de 14 l/h d’aigua freda i 5 l/h d’aigua calenta. La fitxa 
amb la informació tècnica i la descripció del model es troben a l’annex d’aquest document. 
Cada unitat té un cost de 900 €. Respecte al dimensionament del nombre de fonts, s’ha 
pensat 12 fonts per la zona d’oficines i  6 fonts més a la resta de zones. 

 

Producte Quantitat Cost unitari (€) Cost total (€) 

Fonts d´aigua 
d´osmosisi inversa 

18 900 16.200 

 
Respecte al consum d’aigua potable, Televisió de Catalunya paga per cada metre cúbic 
1,53 € d’aigua de la xarxa. Si el consum d’aigua anual és de 134,78 m3 , això fa un total 
de 206,2 € anuals. 
 

Producte Cost total (€) 

Fonts d´aigua d´osmosis inversa 16.200,0 

Aigua de la zarza 206,2 

TOTAL 16.406,2 

 

La comparació monetària entre l’alternativa de minimització proposada i la situació actual és 
la següent: 

 

Any Opció de minimització (€) Situació actual (€) Diferència (€) 

1 16.402,6 19.099,5 2693,3 

La inversió s’amortitza durant el primer any. 
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5.12. Substitució de gasos refrigerants 

Objectiu 

Substituir les substàncies contingudes en els equips refrigerant per altres amb menor 
potencial d’esgotament de la capa d’ozó 

Descripció 

Els equips de refrigeració de les instal·lacions de Televisió de Catalunya contenen el HCFC 
R22. Aquest gas, un cop alliberat a l’atmosfera, causa danys a la capa d’ozó. 

La legislació vigent en aquesta matèria (Reglament (CE) Nº2037/2000 del Parlament 
europeu i del Consell, de 29 de setembre de 2000) estableix la reducció progressiva d’aquest 
gas, que no es podrà utilitzar en operacions de manteniment i reparació a partir de l’any 
20101. Actualment a les instal·lacions de Televisió de Catalunya s’utilitzen cada any per al 
manteniment del sistema de refrigeració unes grans quantitats del gas R22. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.12.1. Vista general del compressor i l’intercanviador de l’equip de refrigeració, amb el 
dipòsit de recàrrega de gas per fugues 

 

                                                 

 

 

1 En el cas de HCFC que provinguin d’operacions de regeneració o reciclatge s’amplia el periode d’ús 
fins l’any 2015. 
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5.12.2. Gràfica de períodes de reducció d’us de CFC i HCFC. Font: 
http://www.terra.es/personal5/anajes/home.htm 

Material i mètode: 

Com s´ha comentat anteriorment, el gas utilitzat a les intal.lacions és el R22, que és el tipus 
de refrigerant més utilitzat actualment al sector de l´aire acondicionat, ja sigui a instal.lacions 
industrials o a domètiques. 

A continuació s’exposen els substituts per al gas R22: 

 
• R134a : s´utilitza normalment en grans euips d´enfriament d´aire. 
• R407C: s´utilitza normalment en enfriadores d´aigua de mitjana i petita potencia, a 

més dels equips splits. 
• R410A: s´utilitza actulament a equips  splits 

 
Les característiques principals d´aquest gasos  respecte al R22 són: 
 

• R143a (fluid pur) :  pressió i densitat de vapor més baixa; menor capacitat per al 
mateix desplaçament de compressor; transferència de calor inferior;eficiència 
isoentròpica del compresor inferior 
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• R407C (mescla zeotròpica): mateixa pressió i densitat de vapor; mateixa capacitat 
per la mateix desplaçament del compressor; mateixa transferència de calor; igual 
eficiència isoentròpica del compressor 

• R410A (mescla azeotròpica): té major pressió i densitat de vapor; més capacitat per 
al mateix desplaçament del compressor; transferència de calor superior; millora 
l´eficiència isoentròpica del compressor. 

Beneficis ambientals 

Es redueix l’impacte de Televisió de Catalunya en la reducció de la capa d’ozó. 

 

5.13.  Actuacions de xerojardineria als jardins de Televisió de Catalunya  

Objectiu 

Reduir el consum d’aigua de les àrees de jardí de Televisió de Catalunya. 

Descripció 

Aquesta alternativa de minimització pretén introduir pràctiques de xerojardineria per fer dels 
jardins de TV3 uns espais molt més sostenibles des del punt de vista del seu consum 
d’aigua. La xerojardineria fa referència a un tipus de jardineria gairebé autosuficient, que 
optimitza al màxim tots els recursos disponibles, en especial l’aigua i per tant és 
especialment apropiada per a climes secs com és el nostre clima mediterrani.  

Una de les actuacions de xerojardineria que permet estalviar més aigua és fer una selecció 
de les espècies vegetals que es planten al jardí. Són molt apropiades les espècies 
autòctones de la zona, perquè estan especialment adaptades a les condicions del lloc 
d’origen. Aquesta alternativa serà que la es proposa a continuació per transformar els jardins 
de TV3 en jardins mediterranis. 

Les instal·lacions de Sant Joan Despí de Televisió de Catalunya disposen d’una zona 
ajardinada d’uns 6.000 m2. Actualment la vegetació dels jardins està formada per grans prats 
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de gespa1 amb alguns arbres i arbustos disseminats2. El sistema de reg és per aspersió amb 
aigua potable procedent de la xarxa de distribució d’Aigües de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gespa és la gran consumidora d’aigua dels nostres jardins, ja que és una espècie que 
requereix un consum d’aigua molt superior a l’aigua que aporta la pluja al clima mediterrani. 

Aquesta alternativa proposa substituir la gespa dels jardins de TV3 per espècies més 
sotenibles des del punt de vista del consum d’aigua i per recobriments de materials inerts 
emprats en jardineria. Les espècies són les següents: 

 Plantes tapissants: són espècies baixes que permeten obtenir uns efectes visuals 
molt semblants als de la gespa, però minimitzant enormement el consum d’aigua. 
S’han seleccionat tres espècies diferents de tapissants, totes mediterrànies, per 
aportar més diversitat al Verbena repens (verbena), Lippia nodiflora i Aptenia 
cordiflora (artemia) 

  

                                                 

 

 

1 La gespa és una barreja de les següents espècies: Fatuca arundinacea, Poa pratensis, Colium 
perenne 

2 Es troben espècies de Prunus pisardi, Cicas revoluta, Xinus molle, Populus nigra, Cupressocyparis 
leylandii, Salix flotinia, Laurus nobilis,Platanus hispanica,  

Foto 5.13.1. Vista general dels jardins Foto 5.13.2. Vista general dels jardins 
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 Plantes aromàtiques mediterrànies: són espècies que es caracteritzen per una gran 
varietat d’olors, colors i èpoques de floració, i requeriments d’aigua modestos. Són 
molt comunes als nostres boscos mediterranis. S’ha seleccionat la següent 
combinació d’arbustos: Thymus vulgaris (farigola), Rosmarinus officinalis (romaní), 
Lavandula spp. (espígol). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.13.3. Verbena repens Foto 5.13.4. Lippia nodiflora 

Foto 5.13.5. Thymus vulgaris Foto 5.13.6. Lavandula spp. 
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Una altra actuació recomanada és utilitzar recobriments en determinades àrees dels jardins. 
Els materials utilitzats són pedres, graves, sorres, escorça dels arbres, entre altres. Els seus 
avantatges principals són que permeten reduir les pèrdues d’aigua per evaporació i les 
necessitats de manteniment, a més de produir efectes estètics molt agradables. S’ha 
seleccionat la pedra volcànica, un material inert de color terrós molt utilitzat en jardineria. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.13.8. Grava 

 

Dels 6.000 m2 de jardins existents a TV3 es proposa: 

 
 Cobrir 250 m2 amb arbustos mediterranis 
 Cobrir 2875 m2 amb una combinació de diverses plantes tapissants 

Foto 5.13.7. Rosmarinus officinalis 
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 Cobrir 2875 m2 amb pedra volcànica. 
 Mantenir els arbres existents actualment als jardins 

Actualment el reg a TV3 es fa amb un sistema d’aspersors. Amb les espècies noves de baix 
requeriment hídric, els aspersors estaran molt infrautilitzats, tot i això es proposa mantenir-
los, adaptant la freqüència actual de funcionament, als regs ocasionals que requereixin 
aquestes plantes. 

Material i mètode 

 
 Disseny del xerojardí: distribució de les noves espècies i les zones amb recobriment 

de pedra volcànica. 
 Eliminació de la gespa del jardí 
 Acondicionament del sòl del jardí per procedir a la sembra de les noves espècies. 
 Sembra i manteniment de els noves espècies vegetals 

 

Limitació 

La majoria de les espècies tapissants, a diferència de la gespa, no admeten bé ser 
trepitjades. Als jardins de Televisió de Catalunya això no hauria de ser un impediment per a 
la seva utilització, perquè no és trepitgen de manera habitual. Tot i això, s’hauria de tenir en 
compte aquest fet si la direcció es plantegés canvis en la seva política d’utilització dels 
jardins. 

Beneficis ambientals 

Aquesta mesura permet una reducció important del consum d’aigua que fa l’empresa. En la 
nostra societat som cada cop més conscients de la importància de l’aigua com a recurs 
imprescindible per a la vida i el desenvolupament econòmic. Amb la pràctica d’una jardineria 
amb menys aigua estem realitzant un ús responsable d’un recurs escàs. 

Període de retorn de la inversió 

Per dur a terme el càlcul del període de retorn de la inversió s’han de comparar les despeses 
corresponents a la situació actual (manteniment dels jardins formats bàsicament per gespa) 
amb les despeses associades a realitzar els canvis suggerits al jardí. En la inversió 
associada al canvi de jardí, només s’ha tingut en compte el cost de les noves espècies i el 
seu transport fins a les instal·lacions de Televisió de Catalunya a Sant Joan Despí. S’ha 
assumit que els treballs per substituir la gespa per les noves espècies els realitzarà el 
personal de jardineria de TV3 i per tant no suposaran un cost afegit. 
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El càlcul es realitza considerant com a inversió de l’alternativa el cost de la compra de les 
noves espècies i del seu consum d’aigua. El cost de la situació actual (jardins amb gespa) es 
calcula indirectament a partir de l’aigua consumida per aquest jardí. No s’ha considerat en el 
càlcul el manteniment dels jardins, per ser aquest un factor comú en les dues situacions. Tot 
i això es pot esperar que els costos de manteniment baixin amb la implantació de 
l’alternativa, ja que els jardins mediterranis requereixen poc manteniment, tant en personal 
com en productes fitosanitaris 

Cost de la situació actual 

Es calcula a partir del consum d’aigua del jardí actual. D’acord a la informació subministrada 
per Televisió de Catalunya, durant l’any 2004 es van destinar 21637 m3 d’aigua al reg. 
Considerant que el cost que paga aquesta instal·lació per cada m3 és de 1,53 €. Això fa un 
total de 33.104, 6 € anuals destinats al reg del jardí. 

Cost de l’alternativa 

D’acord amb la informació facilitada pels tècnics del viver que subministraria les espècies 
vegetals i la grava volcànica, la despesa de les mateixes és la següent: 

Espècies aromàtiques 

 

Producte Quantitat (unitats) 

Rosmarinum officinales 600 

Lavandula dentata 100 

Lavandual hybrida devantville cuche 100 

Lavandula angustifolia 100 

Thymus vulgaris  150 

Thymus citriodorus 150 

Cost (€) 3743,2 

Cost amb IVA (€) 4342,11 
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Espècies tapissants 

 

Producte Quantitat (unitats) 

Aptenia cordifolia 3830 

Verbena repens 3830 

Lippia nodiflora 3830 

Cost (€) 10587,1 

Cost amb IVA (€) 122810,4 

Grava volcànica 

 

Producte Quantitat m3 

Terra volcànica 85 

Cost (€) 8581,26 

Cost amb IVA (€) 9954,26 

 

A aquests costos s’ha d’afegir el cost de  l’aigua consumida per el nou jardí. El consum 
d’aigua que tindria el nou jardí s’ha calculat de manera indirecta, a partir de les dades 
referents al consum d’aigua del jardí actual. S’ha considerat que hi haurà una reducció del 
consum d’aquest recurs degut a: 

 

 Reducció extensió de la superfície amb plantes per la utilització de grava volcànica: la 
superfície ocupada per plantes es redueix en un 52%, es pot establir que hi haurà 
una reducció amb el mateix percentatge del consum d’aigua del jardí 

 Utilització d’espècies vegetals amb baix consum d’aigua. El consum d’aigua 
d’aquestes espècies es calcula a partir de les dades de consum d’aigua de reg als 
jardins de TV3 i les seves freqüències de reg respectives. 
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La freqüència de reg del jardí actual és de dues vegades al dia durant 10 minuts als mesos 
d’estiu (de juny a setembre) i una vegada al dia durant 10 minuts la resta de l’any.  Per a les 
espècies del nou jardí, els tècnics del viver van recomanar regar dues vegades a la setmana 
durant els mesos d’estiu i dues vegades al mes durant la resta de l’any. Comparant les 
freqüències de reg respectives, obtenim que les espècies noves només requeriran un 14,3% 
del consum de la gespa actual durant els mesos d’estiu i un 13,3% del consum actual 
d’aigua. A més, s’ha de tenir en compte que la superfície amb cobertura vegetal que caldrà 
regar en el nou jardí s’ha reduït a un 52% de la superfície inicial amb la utilització de la grava 
volcànica com a recobriment inert. 

 

 

Concepte M3 

Consum anual xerojardí 1548,3 

Consum anual jardí actual 21637,0 

Si considerem que cada m3 d’aigua costa 1.53 €, anualment el xerojardí ocasionarà una  

despesa en aigua de 2.368.9 €. 

En resum, l’alternativa proposada en la DAOM té un cost el primer any de: 

 

Cost alternativa € 

Cost de les espècies vegetals i grava 
volcànica 

26577,41 

Cost consum aigua del nou jardí 2368,9 

TOTAL 28946,31 

 

Si comparem el cost de l’alternativa amb el cost de la situació actual: 

Any Opció de minimització Situació actual (€) Diferència (€) 

1 28946,3 33104,6 4158,3 
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Durant el primer any l’alternativa s’amortitza la inversió, i a més hi ha un estalvi econòmic.  

 

5.14 Reducció del consum d’aigua 

Per reduir el consum d´ aigua es proposen una sèrie de mesures que s´especifiquen a 
continuació: 

5.14.1 Substituir les aixetes convencionals dels lavabos per polsadors 

5.14.2 Instal·lació de perlitzadors, atomitzadors i reductors de cabal. 

5.14.3 Regular el cabal d´aigua que aboquen els fluxors dels WC. 

5.14.4Substituir els fluxors generals dels urinaris per fluxors programables 
individualment. 

 
5.14.1. Substitució de les aixetes convencionals dels lavabos per polsadors 

Objectiu: 

Reduir el consum d´aigua malmesa, ja sigui per utilització incorrecta (temps excessiu) o 
per oblidar-se de tancar l´aixeta.  

Descripció: 

Substitució de les aixetes convencionals dels lavabos per polsadors. 

Es realitza una estimació del temps que es manté l´aixeta oberta.  D´aquesta estimació 
es conclou que una aixeta convencional resta oberta una mitjana de 40 s ; per realitzar el 
mateix servei només calen 20 s (2 pulsacions) si es disposa de polsadors. 

Considerem que els lavabos gasten 0,10 l/s d´aigua  [1] , i que s´utilitzen una mitjana de 
2 cops per persona i dia, l´estalvi és el següent: 

Consum aixeta normal: 

0,10 l/s  * 40 s = 4 l  * 2 utilitzacions/dia-persona = 8 l/dia-persona 

Consum polsador: 
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0,10 l/s  * 20 s = 2 l * 2 utilitzacions/ dia-persona = 4 l /dia-persona 

Segons dades subministrades per l´empresa, la quantitat de trebaladors varia segons si 
els dies són feiners o si són festius. El dies laborables, n´hi ha una mitja de 800 persones 
i els dies festius unes 50 persones aproximadament. 

Beneficis ambientals: 

L´estalvi que suposa aquesta substitució és: 

 
 4 l/dia-persona * 800 persones * 225 dies laborables/any = 

=720.000 l/any = 720.000 l/ any  => 720 m3/ any 

 
 4 l/dia-persona * 50 persones * 140 dies festius/any = 28.000 l/any = 28 m3/ any 

Per altra banda, mitjançant aquesta substitució evitem el risc de que els treballadors 
s´oblidin les aixetes obertes, augmentant el consum d´aigua de forma innecessària. 

Període de retorn de la inversió: 

Segons les dades de facturació d´aigua de l´empresa, l´estalvi econòmic és: 

748 m3/ any * 1,53 € / m3 =    1144   € / any 

El cost d’instal·lació de cada polsador és de 30 €. Si substituïm les 124 aixetes 
necessitem una inversió de 3720 €.   

El període d'amortització es dóna en  3,25  anys. 

5.14.2. Col.locació de perlitzadors, atomitzadors i reductors de cabal. 

Objectius: 

Reduir el consum d´aigua dels lavabos i de la cuina. 

Descripció: 

Es pretèn col.locar perlitzadors i atomitzadors a totes les aixetes, incloses les de la cuina. 
(Annex E.1 Perlitzadors, atomitzadors i reductors de caudal). 

 Beneficis ambientals: 
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 Es realitza la instal·lació de 124 perlitzadors a totes les aixetes dels lavabos. 

Els consums són: 
o Consum aixeta /polsador: 0,10 l/s 
o Consum amb perlitzador incorporat 0,076 l/s (4,6 l/min) [2] 

Consum aixeta normal: 

0,10 l/s  * 40 s = 4 l  * 2 utilitzacions/dia-persona = 8 l/dia-persona 

Consum aixeta amb perlitzadors: 

0,076 l/s  * 40 s = 3,04 l * 2 utilitzacions/ dia-persona = 6,08 l /dia-persona 

Consum polsador: 

0,10 l/s  * 20 s = 2 l * 2 utilitzacions/ dia-persona = 4 l /dia-persona 

Consum polsador amb perlitzador: 

0,076 l/s  * 20 s = 1,52 l * 2 utilitzacions/ dia-persona = 3,04 l /dia-persona 
 
 

L´estalvi si utilitzem els perlitzadors és: 
 

Aixeta amb perlitzador 
 

o (1,92 l/persona) * 800 pers.*  (225 dies lab./any) = 345600l/ any = 345,6 m3/ any 

 
o (1,92 l/persona) * 50 pers. *  (140 dies lab./any) = 13440l/ any = 13,44 m3/ any 

 

Estalvi d´aigua als lavabos és de  359,04 m3/ any 

 
Polsador amb perlitzador 

 
o (0,96 l/persona) * 800 pers. *  (225 dies lab./any) = 172800l/ any =172,8 m3/ any 

 
o (0,96 l/persona) * 50 pers. *  (140 dies lab./any) = 6720l/ any =6,72 m3/ any 

 

Estalvi d´aigua als lavabos és de  179,52 m3/ any 
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 Es realitza la instal.lació de 2 perlitzadors específics per a cuines (restaurat cafeteria). 

Calcular l´estalvi en aquest cas és complex, però s´estima que s´aproxima al 40 %. [2] 
La utilització continua per netejar els aliment i els estris, remarca la importància de 
realitzar aquesta substitució (aproximem el consum de la cuina al 30 % del consum 
global que ens facilita l´empresa, sense considerar el reg).   

Aquest tipus de perlitzadors redueixen un 40% el consum d´aigua (Annex E.1). 

 
o 4800 m3/ any * 40 % reducció = 1960 m3/ any. 

Període de retorn de la inversió: 

L´estalvi econòmic és de : 

Aixeta amb perlitzador 

 

o 359,04 m3/ any * 1,53 € / m3  = 549,33 € / any. 
o 1960 m3/ any * 1,53 € / m3  = 2998 € / any. 

Polsador amb perlitzador 

 

o 179,52 m3/ any * 1,53 € / m3  = 274,66 € / any. 
o 1960 m3/ any * 1,53 € / m3  = 2998 € / any. 

La inversió inicial és: 

o 124 perlitzadors de bany * 13 € /u = 1612 € 

o 2 perlitzadors de cuina * 76 € / u = 152 € 

Total inversió = 1764 € 

El període de retorn de la inversió és inferior a 0,6 anys en ambdos plantejaments. 
 
5.14.3. Regular el cabal d´aigua que aboquen els fluxors dels WC. 

Objectiu: 

Actualment el cabal d´aigua que aboquen els fluxors està regulat a 9 l amb una pressió 
de funcionament de 6 kg/cm2. Es proposa reduir el cabal a 6 l mantenint la mateixa 
pressió de funcionament (Annex E.2 Sistemes economitzadors d´aigua). 



Memoria  Pág. 79 

 

 

Descripció: 

Regular el cabal d´aigua que aboquen els fluxors dels WC reduint el consum dels 9 l 
actuals als 6 l proposats [3] , actuant sobre el mecanisme de descàrrega de forma 
manual.  

Beneficis ambientals: 

L´estalvi que suposa aquesta reducció de cabal és: 

800 persones * (1 utilització de mitjana/dia) * (3 l/ us ) * (225 dies laborables/any) = 

= 540.000 l/ any  => 540 m3/ any 

50 persones * (1 utilització de mitjana/dia) * (3 l/ us ) * (140 dies festius/any) = 

= 21.000 l/ any  => 21 m3/ any 

 

Període de retorn de la inversió: 

Segons les dades de facturació d´aigua de l´empresa, l´estalvi econòmic és: 

561 m3/ any  * 1,53 € / m3 =    858   € / any 

Aquesta actuació de minimització no comporta cap inversió perquè es disposa de fluxors 
en tots els WC i el cost del personal de manteniment és fix. Per aquest motiu, el període 
de retorn és immediat. 
 
 
5.14.4. Substitució dels polsadors dels urinaris per fluxors programables. 

Objectiu: 

Reduir el consum d´aigua utilitzat per netejar els urinaris murals d´homes. 

Descripció: 

Actualment es disposa de polsadors situats  a cada urinari mural. Els polsadors només 
funcionen quan l´usuari els prem voluntàriament; llavors es genera una descàrrega 
d´aigua que varia segons el temps que és premut. El fet que sigui voluntària la seva 
utilització, comporta una difícil gestió per la irregularitat del seu ús, i requereix un nivell de 
conservació bastant elevat. 



Pág. 80  Memoria 

 

Es proposa  la incorporació d'un dispositiu de descàrrega elèctrica a cada dipòsit, 
governat per un microprocessador central generador d'impulsos que podrà atendre les 
instal·lacions de tot un edifici i que podrà programar-se per a la tramesa d'impulsos, per a 
períodes anuals, i segons les necessitats de la instal·lació que dependrà del nombre 
d'usuaris previstos en cada moment del dia, els diferents dies de l'any, de les condicions 
ambientals.; complementàriament aquest sistema hauria d'incorporar un dispositiu que 
possibilités la descàrrega manual per a un ús exclusiu dels equips de manteniment. 
(Annex E.3 Sistemes de neteja). 

 

La programació de descàrregues que es propasa és la següent: 

 Dies laborables:  

o de 0h a 8h: una descàrrega.  

o de 8h a 10h: una cada 30 minuts, total 4.  

o de 10h a 13h: una cada quinze minuts, total 12.  

o de 13h a 21h: una cada 30 minuts, total 16.  

o de 21 a 24 h: una descàrrega.  

o total descàrregues dies laborables = 34 x 225 dies = 7650 desc x 10 litres/ 
descàrrega = 76.500 litres.  

 Dissabtes, diumenges i festius:  

o 4 descàrregues x 140 dies x 10 litres/desc =5.600 litres.  

El consum anual d´aigua amb aquest sistema és: 76500 l + 5600 l = 82100 l/ any  

Beneficis ambientals: 

El càlcul de l'estalvi anual d'aigua, i conseqüentment econòmic, amb la implantació 
d'aquest sistema s´especifica a continuació: 

El consum actual aproximat és: 

 Dies laborables: 

0,10 l/s * (10 s/us) * 2 utilitzacions/dia-persona * 500 persones * (225 dies  

treball/any) = 225.000 l/any 
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A més dels treballadors, s´ha de tenir en compte que acudeix públic als diferents 
programes. Per aquest motiu, l´estalvi real seria més elevat. 

 Dissabtes, diumenges i festius:  

0,10 l/s * (10 s/us) * 2 utilitzacions/dia-persona * 50 persones * (140 dies  

treball/any) = 14.000 l/any 

L´estalvi que suposa aquesta substitució és de 156900 l / any = 157 m3/ any. 

A aquest estalvi d´aigua, s´ha d´afegir la reducció del cost de manteniment que presenta 
aquesta sol.lució (Annex E.3). S´estima aquesta reducció en 1.310 € anuals segons 
dades subministrades per l´empresa. 

Període de retorn de la inversió: 

L'inversió es pot desglossar en els següents conceptes: 

 microprocessador central, 450 €.  

 Components de la instal·lació per a substituir 51 polsadors d´urinari:  

o descàrrega elèctrica: 15 €.  

o fluxors programables: 35 €.  

o dipòsit: 15 €. 

o part proporcional d'instal·lació, per punt: 60 €.  

Inversió:   =  6.825 €. 

Estalvi en aigua: 157 m3/ any * 1,53 € /m3 = 240 € / any  

Estalvi en manteniment = 1.310 € / any. 

Estalvi total = 1550 € / any. 

El període d'amortització es dóna en 4,4  anys. 

5.15 Reducció del consum d’electricitat. 
 

Per reduir el consum d´ electricitat es proposen una sèrie de mesures que s´especifiquen a 
continuació: 
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5.15.1. Substitució del sistema d´il.luminació per lluminàries amb rendiment millorat  
 
5.15.2. Instal.lació de reactàncies electròniques en els sistemes d´il.luminació per 

fluorescencia. 
 
5.15.3. Instal.lació de detectors de presència per a la regulació del funcionament de la 

il.luminació 
 
5.15.4. Instal.lació de temporitzadors amb desconexió automàtica als serveis 

 

Totes i cadascuna de les actuacions que persegeixen l'estalvi energètic compleixen 
també l'objectiu de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, ja que la relació que 
s'estableix és directament proporcional. Es calcula que cada Kwh d'energia consumida, i 
per tant produïda, emet a l'atmosfera 0,23 kg de CO2 [4].  A mesura que anem introduïnt 
sistemes més eficients en quant a l'ús de l'energia, l'emissió d'aquest tipus de 
contaminant atmosfèric (gas hivernacle) hauria de veure's reduïda.  

Amb totes les propostes especificades a continuació, la reducció de CO2 anual 
s´aproxima als 17500 Kg de CO2.  

 
5.15.1. Substitució del sistema d´il.luminació per lluminàries amb rendiment millorat  

Objectiu: 

Reduir el consum d´energia elèctrica mitjançant la substitució dels components actuals 
per d´altres amb millor rendiment. 

Descripció: 

El resultat de l´estudi realitzat per conèixer els diferents sistemes d´il.luminació que es 
troben actualment a les diferents seccions es resumeix a la següent taula:  

  

Sistema d´il.luminació Potència (W) Unitats 

Bombeta baix consum 17 W 227 

Hal.logens 50 W 95 
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Fluorescents petits 18 W 898 

Fluorescents grans 36 W 1995 

Punts de llum 100 W 56 

Bombeta petita 25 W 1180 

Vapor de mercuri 125 W 30 

 

De tots els sistemes utilitzats, es considera que les bombetes de baix consum, els 
hal.lògens, els fluorescents i les làmpades de vapor de mercuri són correctes pel que 
fa a la seva utilització . (Annex F.1 Comparació dels diferents tipus d´il.luminació) [5]. 

Es proposa substituir les bombetes petites (incandescents) per fluorescents amb 
balast electrònic  i els punts de llum per bombetes de baix consum; (Annex F.1 
Comparació dels diferents tipus d´il.luminació) , (Annex F.2 Característiques de les 
bombetes de baix consum). 

Benefici ambiental: 
 
o Substitució bombetes petites incandescents: 1180 unitats 

Potència = 1180 u * 25 W = 4500 W 

Es proposa instal·lar 236 fluorescents compactes amb balast electrònic de 5 W 

Potència = 236 u * 11W = 2596 W   

L´estalvi de potència és de 1904 W.  

  
o Substitució dels punts de llum : 56 unitats 

Potència = 56 u * 100 W = 5600 W 

Es proposa instal·lar  56  làmpades de baix consum convencionals de 25 W 

Potència = 56 u * 25 W = 1400 W 

L´estalvi de potència és de 4200 W 
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Període de retorn de la inversió: 

Les diferents actuacions comporten un benefici econòmic que s´especifica a 
continuació:  
 
o Substitució bombetes petites incandescents per fluorescents compactes amb 

balast electrònic amb un estalvi de potència de 1904 W:  

El temps promig d´utilització de les bombetes actuals és de 10 h / dia els dies 
feiners i de 6 h / dia els dies festius.  

L´estalvi econòmic és: 

1904 W * (10 h/dia) * 225 dies lab./ any = 4.284 KWh / any 

El cost del KWh l´any 2006 és de 0,076588 € / KWh [6]. 

4.284 KWh / any * 0,076588 €/ KWh = 328,1 € / any.   

1904 W * (6h/dia) * 140 dies/ any = 1599,3 KWh/any 

El cost del KWh l´any 2006 és de 0,076588 € / KWh [6]. 

1599,3 KWh / any *0,076588 €/ KWh = 122,49 €/any 

Estalvi total = 450,6 € / any 

El cost dels fluorescents compactes és de: 

236 u * 10 € / u = 2360 € 

El període de retorn de la inversió és de 5 anys 

 
o Substitució dels punts de llum per bombetes de baix consum 

El temps promig d´utilització dels punts de llum és  4000 h / any. 

 

L´estalvi econòmic és: 

4200 W * 4000 h / any = 16800 KWh / any 

El cost del KWh l´any 2006 és de 0,076588 € / KWh [6]. 
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16800 KWh / any * 0,076588 €/ KWh = 1286,68 € / any.   

El cost de les bombetes de baix consum és de: 

56 u * 5,3 € / u = 297 € 
 

El període de retorn de la inversió és de 3 mesos 
 

5.15.2. Instal·lació de reactàncies electròniques en els sistemes d´il·luminació per 
fluorescència. 

L'estalvi consisteix en evitar les pèrdues tèrmiques per escalfament de la reactància 
clàssica. S'estima una reducció del consum d'entre un 15% i un 20% 

Objectiu: 

Reduir el consum energètic necessari per a aconseguir el nivell d´il·luminació desitjat. 

Descripció: 

Es proposa substituir les reactàncies convencionals per reactàncies electròniques, per tal 
de millorar l´eficiència lluminosa [7]. (Annex F.3 Característiques de les reactàncies 
electròniques). Val a dir que una única reactància electrònica pot substituir fins a quatre 
de les convencionals. L´estalvi consisteix  en evitar les pèrdues tèrmiques per 
escalfament de la reactància clàssica. 

Benefici ambiental: 

Les oficines i els passadissos s´iluminen amb fluorescents llarg i petits. Es considera un 
promig de 12h de funcionament.  

La potència de tots els fluorescents és : 

 898 F petits * 18 W = 16164 W 

 1995 F gran * 36 W = 71820 W 

Potència  total = 87984 W. 

El consum anual és: 

87984 W * 12 h * 225 dies lab/any = 237556 KWh/any 
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Període de retorn: 

S´estima una reducció del consum d´un 20% = 47511 KWh/any. 

L´estalvi econòmic és: 

47511 KWh/ any * 0,076588 €/KWh = 3638 €/any [6]. 

La inversió necessària és: 

o 482 reactàncies electròniques * 20 € /u = 9640 

o la instal·lació la realitzen els encarregats de manteniment 

 
El període d´amortització és 2,7 anys. 
 
 
5.15.3. Instal·lació de detectors de presència per a la regulació del funcionament de la 

il·luminació en passadissos i oficines  

Objectiu: 

Reduir el consum d´electricitat ajustant el consum d´energia a les necessitats reals 
d'il·luminació. 

Descripció: 

Es proposa instal·lar detectors de presència per a la regulació del funcionament [8]. Es 
tracta d´un sistema senzill que detecta el moviment o l'absència del mateix dels usuaris 
en un local i, associat al quadre d'il·luminació, connecta o desconnecta la il·luminació. 
(Annex F.4.Característiques dels detectors de presència) 

Es proposa instal·lar detectors de presencia als passadissos i a les oficines, amb una 
cobertura de 15-20m. El temps de desconnexió es programa a 10 minuts, per evitar 
engegades successives que comporten un increment de l´energia consumida.   

Benefici ambiental: 

L´estalvi de l´energia consumida és difícil de calcular, tot i que representa un 15 % 
aproximadament. 
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La potència total instal·lada als passadissos i a les oficines és de 54.098 W. L´estalvi de 
temps amb els detectors de presència  és de 2 h de mitjana diaris al llarg de l´any, 
estalviant: 

54.098 W * (2 h / dia) * 365 dies / any = 39491540 Wh/ any =39491 KWh/any 

Període de retorn de la inversió: 

Segons les dades aportades per l´empresa, el cost del KWh és de 0,069 € / KWh. 

Llavors, l´estalvi econòmic és: 

39491 KWh/ any * 0,076588 € / KWh = 3024 € / any 

 

El cost de la inversió és: 

o Detectors de presència = 25€/ u * 75 u = 1875 € 

o Instal·lació elèctrica necessària = 850 € 

Cost total = 2725 € 

El període de retorn de la inversió és inferior a 1 any. 
 
 
5.15.4. Instal·lació de temporitzadors amb desconnexió automàtica als serveis 

Objectiu: 

Reduir el consum d´electricitat ajustant el consum d´energia a les necessitats reals 
d´il·luminació. 

Descripció: 
Es proposa instal·lar temporitzadors amb desconnexió automàtica per a la 
regulació del funcionament als serveis. Aquests temporitzadors es regulen per 
a que desconnecti als 5 minuts de la posada en funcionament. Amb aquest 
sistema evitem que els llums restin encesos molta estona. 

Benefici ambiental: 

L´estalvi de l´energia consumida és difícil de calcular, tot i que representa un 20 % 
aproximadament [9]. 
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La potència total instal·lada als serveis és de 8773 W. L´estalvi de temps amb els 
detectors de presència  és de 3 h de mitjana diaris al llarg de l´any, estalviant: 

8773 W * (3 h / dia) * 365 dies / any = 9606435 Wh/ any =9606 KWh/any 

Període de retorn de la inversió: 

L´estalvi econòmic és: 

9606 KWh/ any * 0,076588 € / KWh = 735 € / any 

El cost de la inversió és: 

Cost temporitzador = 32€ / u * 70 u = 2240 € 

Instal·lació elèctrica necessària = 350 € 

El període de retorn de la inversió és de 3,6 anys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria  Pág. 89 

 

 

6. Quadre resum d´alternatives de minimització  

Alternatives de minimització recomanades Opció de minimització 
Període de 
retorn 

5.1. Implantació de sistema de recollida selectiva de 
residuus de fusta  

Reciclatge i reutilització No procedeix 

5.2. Implantació de sistema de recollida selectiva 
d’envasos de pintura 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

5.3. Substitució de filtres d’il·luminació convencionals 
per filtres de llarga durada  

Reducció en origen Inmediat 

5.4. Implantació de sistema de recollida selectiva de 
cintes de vídeo 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

5.5. Substitució de combustible Diesel per Biodiesel  Reciclatge i reutilització No procedeix 

5.6  Conducció econòmica Reducció en origen Inmediat 

5.7. Implantació de sistema de recollida selectiva de 
matèria orgànica procedent de la cuina 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

5.8. Implantació de sistema de recollida selectiva 
d’envasos 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

5.9. Extensió de la implantació del sistema de recollida 
selectiva paper i cartró 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

5.10. Substitució de les ampolles d’aigua de plàstic de 
1,5 l. per la col·locació de fonts amb garrafes de 20 l. 
retornables 

Reducció en origen No procedeix 

5.11. Substitució de les ampolles d’aigua de plàstic de 
1,5 l. per la col·locació de fonts a l’empresa 

Reducció en origen 1 any 

5.12. Substitució de gasos refrigerants Reducció en origen No procedeix 

5.13. Actuacions de xerojardineria als jardins de 
Televisió de Catalunya  

Reducció en origen 1 any 
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5.14 Reducció del consum d’aigua Reducció en origen  

Substitució de les aixetes convencionals dels lavabos 
per polsadors 

Reducció en origen 3,2 anys 

Col.locació de perlitzadors,atomitzadors i reductors de 
cabal. 

Reducció en origen 0,6 anys 

Regular el cabal d´aigua que aboquen els fluxors dels 
WC. 

Reducció en origen Inmediat 

Substitució dels polsadors dels urinaris per fluxors 
programables. 

Reducció en origen 4,4 anys 

5.15 Reducció del consum d’electricitat. Reducció en origen  

Substitució del sistema d´il.luminació per lluminàries
amb rendiment millorat  

Reducció en origen 5 anys-3 mesos

Instal·lació de reactàncies electròniques en els 
sistemes d´il·luminació per fluorescència. 

Reducció en origen 2,7 anys 

Instal·lació de detectors de presència per a la regulació 
del funcionament de la il·luminació en passadissos i 
oficines 

Reducció en origen 1 any 

Instal·lació de temporitzadors amb desconnexió 
automàtica als serveis 

Reducció en origen 3,6 anys 
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7. Altres alternatives medioambientals 

7.1 Bones pràctiques ambientals 

Les bones pràctiques ambientals són un conjunt d’actuacions orientades a reduir el nostre 
impacte sobre el medi. Les podem aplicar a tot nivell, tant a la nostra vida quotidiana com en 
la professional. 
 
A nivell empresarial, les bones pràctiques ambientals pretenen fomentar comportaments 
ambientalment responsables entre els treballadors, que alhora repercutiran en el 
desenvolupament ambiental del conjunt de l’empresa. La seva característica principal és 
que són mesures útils i fàcils d’aplicar, que no requereixen grans inversions monetàries 
perquè no estan relacionades amb canvis de tecnologies o de matèries primeres, sinó 
amb canvis de comportament. Per poder dur a terme amb èxit les Bones Pràctiques, 
sovint cal un canvi d’actitud que involucra a tot el personal, des dels operaris a peu de 
màquina, fins als directius. Se’ls ha d’informar del projecte que es vol dura a terme, dels 
seus objectius proposats, i a mesura que s’aconsegueixen els objectius, fer-los partícips 
dels resultats aconseguits. Les eines principals per portar-les a terme són la 
sensibilització i l’educació ambiental.  

Les bones pràctiques estaran directament relacionades amb el tipus d’activitat que es 
desenvolupa. Fruit de la seva utilitat per reduir el consum de matèries primeres, com per 
exemple aigua i energia, i la generació de residus, les administracions han fet un esforç i 
actualment hi ha a l’abast del públic una gran quantitat de manuals i guies de bones 
pràctiques en diverses activitats professionals. A Televisió de Catalunya, per les seves 
característiques especials, conflueixen diversos grups d’activitat: oficines, manteniment 
d’instal·lacions, jardineria, transport, etc. En totes aquestes activitats es poden establir bones 
pràctiques per millorar el comportament ambiental dels treballadors i avançar en el camí del 
desenvolupament sostenible. 

A continuació es detalla un recull d’actuacions senzilles que podem aplicar tant en la nostra 
vida quotidiana, com en la nostra feina, independent de quina sigui.  

Decàleg de bones pràctiques: 

 
• Redueix, reutilitza i recicla en la major quantitat possible. 
• Consumeix l’energia necessària, sense malbarataments. 
• Separa els teus residus i porta’ls a les àrees d’aportació o a la deixalleria. 
• No facis servir el cotxe si no és necessari. 
• No utilitzis els electrodomèstics a mitja càrrega. 



Pág. 92  Memoria 

 

• No utilitzis aigua per a desfer-te dels teus residus, l’inodor no és una paperera. 
• El soroll també és una forma de contaminació. Intenta minimitzar-lo. 
• Practica actuacions d’estalvi d’aigua. 
• No utilitzis productes agressius amb el medi ambient. 
• Els teus residus perillosos has de gestionar-los en una entitat autoritzada. 

 

En el document adjunt a la Memoria, anomenat “Manual de Bones Pràctiques Ambientals” es 
desenvolupen com a exemple a seguir i treballar, un seguit de BPA específiques de algunes 
les seccions que hem analitzat en aquesta memòria. 

7.2. Compra verda 

7.2.1. Compra Verda: una oportunitat a l’abast 

L’ambientalització de les compres és una metodologia de gestió interna que bàsicament 
optimitza els recursos disponibles en l’empresa i posa de manifest la relació entre medi 
ambient, recursos econòmics i salut.  

De manera que allò que és un benefici ambiental sovint reverteix un estalvi econòmic i una 
millora de les condicions laborals. 

7.2.2. Reputació, Sostenibilitat i Stakeholders 

La reputació de l’empresa és la credibilitat i la confiança que pot inspirar. I aquesta es  
rodueix en bona part, gràcies a que les empreses siguin coherents, és a dir, que la imatge 
que comuniquen s’ajusti a la seva activitat i funcionament. 

En aquest sentit la Compra Verda és un actiu que pot revertir molt positivament en la 
reputació corporativa:  

- perquè els valors de protecció i defensa del medi ambient cada cop tenen 
més rellevància social. 

- i perquè hi ha una diferència qualitativa entre el patrocini d’accions externes 
i la pràctica de millores ambientals internes tot “predicant amb l’exemple”. 

En aquest sentit la Compra Verda pot donar un valor afegit i diferenciador a l’organització.  

7.2.3. Administracions Públiques 
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La constatació que les compres públiques representen entorn el 16% del PIB de la Unió 
Europea ha comportat que, des de tots els àmbits de la política ambiental europea, 
s’insisteixi en la importància i el valor d’incorporar criteris ecològics en la compra pública. 

 

Com a conseqüència existeix una pressió política sobre las administracions públiques 
europees, i per tant també les espanyoles, per a que considerin criteris de sostenibilitat 
ambiental en la compra de productes i contractació de serveis. 

De manera que la qualitat ambiental de l’empresa, dels productes i els serveis és un element 
més d’avaluació que hauria d’incidir en l’adjudicació de contractes. 

7.2.4. Criteris generals de Compra Verda 

Quan parlem de Compra Verda ens referim a l’assoliment progressiu de determinats 
estàndards de qualitat ambiental en l’espai de treball pròpiament dit  i en les tasques o 
activitats que s’hi desenvolupen. 

De forma genèrica hi ha dos criteris generals i complementaris a considerar: 

- Criteris de selecció positiva. Aquells que tenen per objectiu afavorir 
determinats productes amb característiques ambientalment positives. 

- Criteris de selecció negativa. Aquells que tenen per objectiu excloure 
productes amb característiques ambientalment negatives 

7.2.4.1. Què comprar? 

La premissa prèvia a cada compra és preguntar-se si realment aquell producte és 
necessari i un cop es considera la idoneïtat de la compra cal valorar les qualitats 
ambientals del producte. 

7.2.4.2. Com seleccionar els productes? 

Per poder escollir l’alternativa més ecològica existeixen bàsicament dues estratègies: 

- Comparació de 2 alternatives de productes. Es tracta de comparar les 
característiques tècniques de 2 productes per triar l’opció més ecològica, és 
a dir aquella que s’ajusti al criteri predefinit. Ens permet prendre decisions 
de manera ràpida i segura en casos concrets, poc complexes. 

- Etiquetes ecològiques. Les certificacions ambientals o etiquetes ecològiques 
són una eina desenvolupada per identificar entre els productes existents, 
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aquells que d’acord amb els criteris establerts, presenten característiques 
ambientalment positives. Però al mercat es poden trobar moltes etiquetes 
que no són certificacions ecològiques i formen part del màrqueting verd de 
productes i empreses. El criteri bàsic per diferenciar una certificació 
ambiental d’una “etiqueta verda” és que normalment la certificació ambiental 
la concedeixen organismes aliens a la producció i/o comercialització del 
producte. 

7.2.4.3. Quin ús en fem?. 

A la Compra Verda tant important és comprar productes i equips ambientalment 
correctes com fer-ne un ús racional, per tal de reduir càrregues ambientals 
innecessàries.  

7.2.4.4. A qui contractar? 

En el cas de la contractació de serveis un criteri general que ens pot orientar sobre el 
comportament ambiental de l’empresa és saber si ha assumit un sistema de gestió 
ambiental ISO o EMAS o bé si ha iniciat accions ambientals en el marc de la 
Responsabilitat Social Corporativa. 

De tota manera, tot i que l’empresa no estigui certificada amb una ISO o un EMAS, 
sempre es pot sol·licitar la memòria de sostenibilitat i, en ofertes similars en tant que 
prestacions de serveis i preu, prioritzar aquella que té un comportament més sostenible. 

7.2.5. Implantació d’ e la estratègia de Compra Verda. 

Per tal de implantar els continguts de la estratègia de Compra Verda s’ ha realitzat un 
“Manual d’ Implantació dels Criteris de Compra Verda”. En aquest document adjunt a la 
Memòria del projecte es podran trobar el desenvolupament d’aquests criteris dins dels àmbits 
de: 

- Compra Verda en l’Oficina 

- Compra Verda en els serveis de neteja 

- Compra Verda en les màquines de begudes 

- Compra Verda en Comerç Just a les màquines de cafè 

- Compra Verda en els productes de fusta. 
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7.3. Substitució del sistema de climatització actual mitjançant un sistema 
d´absorció 

Actualment, es disposa d´un sistema de climatització per compressió mecànica 
convencional, accionat per un motor elèctric. 

Es proposa substituir aquest sistema de compressió mecànica per un sistema d´absorció, 
aprofitant l´energia calorífica capturada per un sistema de col.lectors solars. Per evitar 
l´aturada del sistema de climatització, s´aprofita la caldera existent accionada per gas 
natural, que nomès es possarà en funcionament quan els col.lectors solars no puguin arribar 
a la temperatura de treball desitjada. 

Els sistemes d´absorció es poden considerar com l´alternativa actual més ecològica per a 
climatitzar, ja que no utilitzen CFC´S ni HCFC´s, que són substancies que provoquen l´efecte 
hivernacle i la destrucció de la capa d´ozó [10]. 

Als annexes G.1, G.2, G.3 i G.4 s´especifica més informació referent a possibles 
classificacions d´aquests sistemes, el seu funcionament, les característiques d´aquesta 
instal.lació i els components principals. 

7.3.1. Sel.lecció de l´equip d´absorció 

La sel.lecció de l´equip es realitzarà en funció de les necessitats de refrigeració i de 
calefacció. La instal.lació actual està formada per dos compressors mecànics accionats per 
un motor el.lèctric, i per un entramat de conductes de ventil.lació, per on circula l´aigua 
refredada, que es distribueix per totes les dependències. 

La proposta de climatització consisteix en substituir els dos compressors mecànics per una 
màquina d´absorció. Aquest sistema d´absorció aprofitarà la calor que capta un conjunt de 
col.lectors solars plans (Annex H.10) , per escalfar la sol.lució que prové de l´absorbedor, fins 
arribar a l´ebullició. També es disposa d´una caldera auxiliar accionada per gas natural 
(sistema d´ajuda als col.lectors), per arribar a la temperatura d´ebullició. 

Es proposa la instal.lació d´una màquina d´absorció d´efecte simple de BrLi-aigua, amb una 
potència frigorífica de 2844 KW. Aquesta potència frigorífica és equivalent a la potència 
actual que tenen els dos compressors mecànics (2790 KW). Les característiques tècniques 
d´aquesta màquina d´absorció marca LS (Leading Solution) o similar es troben a l´Annex G.5 
La resta de la instal.lació es manté sense canvis. Només s´afegeix un sistema de captació de 
calor per mitjà de col.lectors solars. 
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7.3.2. Balanç energètic 

Per obtenir un funcionament correcte de la màquina d´absorció, el generador d´alta 
temperatura ha de proporcionar una temperatura d´uns 60 a 80 ºC. Aquesta temperatura 
s´aconsegueix mitjançant un camp de col.lectors solars plans que permeten arribar a 
temperatures de 60 ºC aproximadament. Per arribar a aconseguir els 80 ºC (rendiment óptim 
de l´equip d´absorció), es disposa d´una caldera de gas natural. 

 Les característiques de l´equip d´absorció són: 

 Pot. Frigorífica = 2844 KW 

 COP = 0,7 

Val a dir que la instal·lació de climatització està sobredimensionada. Actualment, els dos 
compressors no funcionen gairebé mai a l´hora, només en situacions puntuals on tots els 
platos funcionen a la vegada (per exemple, a la Marató de TV3, o similar) i no ho fan a plena 
càrrega. Normalment amb un compressor en funcionament n´hi ha prou per a refrigerar. A 
més, per motius de seguretat, es van instal·lar dos compressors identics, per garantir la 
refrigeració en cas que un dels compressors s´espatlli. 

Per aquests motius, considerem que la potencia frigorifica mitjana de funcionament  és 
inferior a 1395 KW. 

Amb aquestes dades s´obté la potència necessaria que ha de subministrar el generador 
d´alta temperatura: 

 Pot. generador alta = Pot. Frigorífica / COP 

 Pot. generador alta = 1395/0,7 = 1992 KW. 

Segons dades de l´empresa, el sistema de climatització funciona 10 hores de mitjana 
diàries; aquesta dada permet deduir l´energia necessaria diàriament: 

 1992 KW * 10 h / dia = 19920 KWh / dia 

Si multipliquem aquesta dada pels dies de funcionament, obtenim l´energia necessaria 
per climatització: 

 E màq. Absorció = 19920 KWh/dia * 153 dies = 3.047.760 KWh 

 L´energia obtinguda mitjançant el camp de col.lectors solars s´obté de la següent 
expressió: 
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 E col.lectors = η col.lector  * H * S      (Eq. 1) 

On: η col.lector  = rendiment col.lector 

 H = irradiació mensual (KWh/m2) 

 S = superfície col.lectors (m2) 

  

El rendiment dels col.lectors s´obté de la informació tècnica especificada al catàleg: 

 η col.lector = 0,844 – 0,830 T*     (Eq. 2) 

 T* = Uo (Tm- Ta) / I      (Eq. 3) 

On: Uo = 10 W/ M2 ºC 

  Tm = Temperatura mitjana del fluid (Tm =60ºC) 

  Ta = Temperatura ambient 

  I = Radiació (W/m2) 

El camp solar està format per col.lectors plans. Per aquest motiu es considera Tm = 60 
ºC. La superfície útil de col.lectors instal.lada a la coberta del CPA és de 2160 m2, amb 
1140 col.lectors plans . 

L´energia que aporten els col.lectors al llarg dels mesos de maig a septmebre és (Annex 
C.6) : 

 E col.lectors = 535.044 KWh 

 L´energia que s´ha d´afegir mitjançant la caldera de gas natural és:  

 E caldera = E maq. absorció - E col.lectors     (Eq. 4) 

 E caldera = 2.512.716 KWh 

 Amb aquesta proposta obtenim 1/5 part de l´energia necessària mitjançant 
energia solar, quantitat que fa plantejar de forma positiva aquesta proposta des 
del punt de vista mediambiental ,per ser una proporció considerable.  
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A més, s´ha de tenir en compte que també s´estalvien els costos elevats de 
manteniment i reparació dels compressors actuals, els costos del gas refrigerant 
per recarregar l´equip, etc. 

Per altra banda, també es garantitza el compliment de la normativa pel que fa als 
gasos refrigerant utilitzats comentat a l´alternativa de minimització 5.12 
Substitució dels gasos refrigerants. 

Els càlculs s´especifiquen a l´Annex G.6 Balanç energètic. 

 
7.4. Estudi d´implantació d´energia solar fotovoltaica amb connexió a la xarxa per a 

la producció d´electricitat de forma autònoma 

Objectiu: 

Reduir el consum d´electricitat mitjançant la instal·lació de pannells solars fotovoltaics 
amb connexió a la xarxa. L´energia obtinguda mitjançant aquesta instal·lació es ven 
directament a la companyia al preu fixat pel Real Decreto  436/2004. (Annex H.7 
Legisl.lació al sector fotovoltaic). 

Descripció: 

Televisió de Catalunya té una superfície de 3000 m2 de sostres i és una gran 
consumidora d’electricitat, en depèn per complet. El consum mitjà de potència de les 
instal·lacions de TVC és de 2.200 kW/hora. 

La majoria dels sostres dels seus edificis permetrien la instal·lació de pannells 
fotovoltàics per tal d’aprofitar al màxim la llum solar. La superfície disponible per instal·lar-
hi possibles equips d'energia solar és de 2.500 m2 al terrat del CPA. (Annex H.11 Vista 
aeria). 

Actualment l’administració subvenciona aquest tipus d’instal·lacions i les companyies 
elèctriques estan obligades a comprar l’energia que es produeix a un preu que fa que  la 
instal·lació es pogui amortitzar abans.  

Des del punt de vista de gestió TVC només hauria d’invertir en plaques (amb la 
corresponent subvenció) i una entitat gestora es podria encarregar de la relació fiscal i 
administrativa amb la companyia de subministres (en aquest cas compradora) cobrant 
dels beneficis que es treurien de la venda d’energia elèctrica.  
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Aquesta entitat gestora, pel mateix preu, també s’encarrega del manteniment de la 
instal·lació a través del preu de venda d’energia. Així, a més de gran consumidora 
d’energia, Televisió de Catalunya es convertiria en productora d’energia neta. 

Amb aquesta instal.lació solar no es pretèn donar abast a la totalitat d´energia elèctrica 
consumida a les diferents dependències, ja que els consums el.lèctrics són desorbitats 
pel tipus d´activitat que es realitza. 

Considerem convenient fer l´estudi d´una instal.lació on poguem aconsseguir els màxims 
beneficis de la venda d´energia i la inversió inicial no sigui exagerada. Per aquest motiu, 
es proposa fer una instal.lació solar fotovoltaica de 100 KW de potencia, ja que aquesta 
potència és la màxima que es pot instal.lar per obtenir el preu de venda més alt de 
l´energia obtinguda (segons el Real Decreto 436/2004). 

Les característiques de l´emplaçament són les següents: 

 Ubicació: Sant Joan Despí 

 Orientació: 2º 04´E 

 Latitud:  41º 22´N 

Els panells fotovoltaics s´instal.laran a la coberta del CPDA amb orientació Sud i una 
inclinació de 30º per a afavorir la màxima captació d´energia solar, d´amunt d´una 
estructura específica per a terrats plans que, omplerta amb material pesant, garanteix 
l´estabilitat del camp solar front a les inclemències climatològiques habituals.  Amb 
aquesta mena de suport s´aconsegueix no perforar la tela asfàltica a fi de no perdre 
les seves caracterísitiques de impermeabilitat. Cadascun dels elements de suport del 
camp solar consisteixen en un consola de PVC. La inclinació bé motivada  perquè a 
l´ivern els raigs solars cauen amb un angle petit respecte a la horitzontal, tot el 
contrari que succeeix a l´estiu, quan l´angle és molt més gran, i pot arribar a ser 
perpendicular a zones properes a l´ecuador en els moments centrals del dia. (Annex 
H.3 i H.4). 

La instal.lació ha de garantir que els panells solars estiguin protegits d´ombres; per 
aquest motiu, les fileres de panells hauran de tenir una distància mínima de 2,8 m. La 
supefície total de panells fotovoltaics a instal.lar és de 955,6 m2 . 

A partir d´aquestes dades, obtenim la radiació solar [KWh/m2] a Sant Joan d´Espi  [11]: 

MES IRRADIACIÓ [KWh/m2] IRRADIACIÓ         [KWh/dia 
m2] 

HSP [h/dia] 
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GENER 94 3,03 3,03 

FEBRER 103 3,68 3,68 

MARÇ 138 4,45 4,45 

ABRIL 155 5,17 5,17 

MAIG 173 5,58 5,58 

JUNY 172 5,73 5,73 

JULIOL 177 5,71 5,71 

AGOST 168 5,42 5,42 

SEPTEMBRE 145 4,83 4,83 

OCTUBRE 125 4,03 4,03 

NOVEMBRE 97 3,23 3,23 

DESEMBRE 89 2,87 2,87 

ANUAL 1635 4,48 4,48 

Taula 7.4.1 Irradiació solar i HSP d´amunt d´una superficie de captació inclinada 30º 

Per a calcular la quantitat de panells solars i l´energia el.lèctrica obtinguda, apliquem el 
concepte H.S.P. (hores solar pico).  El concepte de H.S.P. es refereix a les “hores de sol a 
una intensitat de 1000 W/ m2 “ , que és el mateix que suposar que un panell reb una potència 
constant de 1000 W al llarg del nombre de H.S.P. 

Per obtenir la taula d´H.S.P. dividim la irradiació en KWh/ dia_m2 per 1 KW/ m2. Aquest fet ve 
motivat per què la potència nominal dels panells fotovoltaics ve referida a unes condicions 
d´assaig estàndar (Irradiància:1Kw/m2 ;temperatura mòdul:25 ºC; AM:1,5). 

 Es Sel.lecciona el panell S-165 SP de la marca SCHÜCO  o similar, amb una Ppico de 
165W. Les caracterísitques d´aquest tipus de panell es troben detallades a l´Annex H.5. 

La quantitat de panells fotovoltaics (Q panells) depèn de la Ppico escollida ( Ppico = 165W) i 
de la potència total definida per realitzar la instal.lació (Potència instal.lada ≤ 100 KW). 
Aquesta potència es refereix a la potència de l´inversor en CA, és a dir, a la màxima potència 
que es pot injectar a la xarxa per gaudir de les subvencions i de les primes establertes per 



Memoria  Pág. 101 

 

 

normativa. Per aquest motiu, la potència pic de la instal.lació fotovoltaica es sobredimensiona 
un 10 % aproximadament. 

Q panells * P pico ≤ 125 KW 

Q panells * 165 W ≤ 125 KW 

Q panells = 756 unitats  => Potènica instal.lada = 756 * 165 W = 124960 W 

Segons els càlculs, es proposa realitzar la instal.lació de 756 panells fotovoltaics de 165 W 
de potència, amb una potència pic total instal.lada de 125 KW  i una superfície de 955,6 m2 . 

Amb aquestes dades, podem calcular l´Energia el.lèctrica obtinguda amb aquesta 
instal.lació: 

  

Q panells  = Energia (KWh/ dia)     (Eq. 5) 

    P pico * H.S.P. 

On : 

 Q panells  =  Quantitat de panells fotovoltaics instal.lats 

E   =  Energia màxima obtinguda/necessaria diàriament (KWh /dia). 

Ppico   =  Potència pic del panell fotovoltaic escollit . 

H.S.P.  =  Hores sol pico 

 

    E = Q panells * P pico * H.S.P.     (Eq. 6) 

  E = 756 * 0,165 KW * H.S.P.  

Per calcular l´energia obtinguda mensual i anualment, omplim la següent taula: 

 

MES HSP DIES E (KWh/mes) 

GENER 3,03 31 11717 

FEBRER 3,68 28 12853 
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MARÇ 4,45 31 17208 

ABRIL 5,17 30 19347 

MAIG 5,58 31 21577 

JUNY 5,73 30 21443 

JULIOL 5,71 31 22080 

AGOST 5,42 31 20959 

SEPTEMBRE 4,83 30 18075 

OCTUBRE 4,03 31 15584 

NOVEMBRE 3,23 30 12087 

DESEMBRE 2,87 31 11098 

ENERGIA ANUAL [KWh/any] 204028 

Taula 7.4.2. Energia obtinguda 

Si considerem que la instal.lació fotovoltaica te un rendiment (Perfomance Ratio) del 80%, 
l´energia obtinguda anualment és: 

E real = 204028 * 0,80 = 163222 KWh anuals  

Els resultats obtinguts no tenen en compte les ombres que es poden produir , i es 
considera que els panells no s´enbruten.  Estimacions més realistes aconsellen que la 
producció obtinguda s´ha de trobar dins del rang dels 900 KWh/KWp i els 1200 
KWh/KWp.  E. Lorenzo, de l´Institud d´Energia Solar de la Universidad Politécnica de 
Madrid, confirma aquesta hipótesi i publica “La energía que producen los sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red: El mito del 1300”. 

 

Per aquest motiu es considera que l´energia que sóbté realment és 153442 KWh anuals.  

El consum anual d´electricitat és 13.450.272 KWh segons les dades suministrades per 
l´empresa. Si comparem aquesta dada amb l´energia el.lèctrica obtinguda mitjançant 
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energia solar, observem que l´objectiu d´aquesta instal.lació no és produïr la totalitat 
d´energia el.lèctrica consumida. La sol.lució més adïent per a l´empresa és aprofitar-se de 
les primes que s´apliquen a l´energia obtinguda mitjançant energies renovables, i vendre 
la totalitat de  l´energia produida.  

A l´Annex H.7 “Legislació al sector fotovoltaic”, s´afegeix el Real Decreto 436/2004,  on 
s´especifiquen les tarifes corresponents a les instal.lacions solars fotovoltaiques amb 
connexió a la xarxa. Respecte a les tarifes, primes i incentius , aquesta instal.lació 
s´engloba dins del Grup b.1 (energia solar fotovoltaica de no més de 100 KW de potència 
instal.lada).  La tarifa és del 575% al llarg dels primers 25 anys des de la posada en marxa 
i del 460% a la resta. 

Per a connectar la instal.lació a la xarxa, fa falta un inversor que transformi les 
caraterístiques de l´energia obtinguda, adequant-les a les característiques de la xarxa 
el.lèctrica. 

L´inversor sel.leccionat té una potència CA de 25 KW marca INGETEAM model IngeCon 
Sun 25 o similar. Per a obtenir una potència CA màxima de connexió a la xarxa de 
100KW, necessitem 4 inversors. A l´Annex H.6 s´especifiquen les característiques de 
l´inversor sel.leccionat. 

Per a completar la instal.lació, col.loquem un comptador de venda d´energia, que ens 
permet conèixer la quantitat d´energia que hem injectat a la xarxa.  

Les característiques de la instal.lació són: 

 

 Característiques de la instal·lació 

 Estructura PVC suport  756 plaques 

 756 Plaques monocristallines de 165 Wp 

 4 Inversos de 25 KW 

 Comptador de venda d'energia 

 Superfície necessària:  955,6 m2 

 

A l´Annex H.12 s´afegeixen les simulacions realitzades amb software   
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Benefici ambiental: 

Disminució en l’emissió de gasos (CO2, SO2, Nox) procedents de la producció 
d’electricitat a partir de combustibles fòssils i de producció de residus de centrals 
nuclears.  

• Emissions de CO2 evitades              49.755 kg CO2 / any 

• Emissions de SO2 evitades    1.170 kg SO2 / any 

• Emissions de NOx evitades       615 kg NOx / any 

Període de retorn de la inversió: 

El capital a abonar inicialent és de 574.859,54 €  i els ingressos anuals en concepte de 
venda d´energia són 46.359,64 €.  El periode d´moritització de la instal.lació és de 12,4 
anys.   

Un cop realitzat l´estudi econòmic, observem que la inversió inicial és molt gran, fet que 
dificulta la seva implantació. Per altra banda, amb la facturació el.lèctrica anual obtinguda 
farien falta més de dotze anys per a amortitzar la instal.lació fotovoltaica, dada que 
considerem alta, encara que la vida útil dels panells fotovoltaics sigui superior als 20 anys.  
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Conclusions 

Les grans corporacions transnacionals, així com les empreses locals com ara TVC S.A., són 
portagonistes del canvi vers la sostenibilitat, no només a través d’ una activitat ecònomica i 
una gestió cada cop més respectuosa amb el medi ambient, sinó també com a agent social 
transmissor de valors. Sent la sostenibilitat entesa com a gestió econòmicament viable, 
socialment responsable i ambientalment respectuosa. 

En aquest sentit les empreses gràcies a la seva cultura organitzativa transmeten una sèrie 
de valors als treballadors i treballadores que van més enllà del porpi àmbit laboral. De 
manera que els valors vinculats a la sostenibilitat i el medi ambient que té l’ empresa es 
difonen en l’ àmbit social gràcies a les persones que formen l’ organització. 

El compromís ambiental de l’ empresa, ja sigui més o menys exigent, caldrà que es tradueixi 
en objectius més o menys estrictes o ambiciosos. En aquest sentit, la realització d’ aquesta 
DAOM ha permés plantejar objectius concrets i clarament avaluables. 

A més, el ventall de possibilitats que ofereix aquests projecte permetrà plantejar-lo com a un 
procés gradual en el que es van proposant i assolint fites de forma progressiva en els 
diferents àmbits d’ actuació dins de l’ empresa: consums d’aigua i energia, contractació de 
serveis, producció de residus i reciclatge, compra de productes i materials, com també la 
formació i concienciació en el valors del desenvolupament sostenible a les persones de l’ 
empresa. De igual forma, aquesta diagnosi constitueix un exemple pràctic de com ser 
respectuós amb el medi ambient pot comportar un estalvi econòmic per a una empresa.  

Per tal de facilitar la futura implantació de les recomanacions proposades, s’ ha elaborat una 
classificació de les alternatives de minimització segons les prioritats a l’ hora de 
desenvolupar-les segueixin un criteri ascedent de requeriments, ja siguin de caràcter 
econòmic, com tècnic i/o humà: 
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Alternatives de minimització recomanades Opció de minimització 
Període de 

retorn 

Segons criteris  de requeriments econòmics   

Implantació de sistema de recollida selectiva de 
residuus de fusta 

Reciclatge i reutilització Inmediat 

Substitució de filtres d’il·luminació convencionals per 
filtres de llarga durada 

Reducció en origen Inmediat 

Conducció econòmica Reducció en origen Inmediat 

Regular el cabal d´aigua que aboquen els fluxors dels 
WC. 

Reducció en origen Inmediat 

Col.locació de perlitzadors,atomitzadors i reductors de 
cabal. 

Reducció en origen 0,6 anys 

Substitució de les ampolles d’aigua de plàstic de 1,5 l. 
per la col·locació de fonts a l’empresa 

Reducció en origen 1 any 

Actuacions de xerojardineria als jardins de Televisió de 
Catalunya 

Reducció en origen 1 any 

Instal·lació de detectors de presència per a la regulació 
del funcionament de la il·luminació en passadissos i 

oficines 
Reducció en origen 1 any 

Instal·lació de reactàncies electròniques en els 
sistemes d´il·luminació per fluorescència. 

Reducció en origen 2,7 anys 

Substitució de les aixetes convencionals dels lavabos 
per polsadors 

Reducció en origen 3,2 anys 

Instal·lació de temporitzadors amb desconnexió 
automàtica als serveis 

Reducció en origen 3,6 anys 

Substitució dels polsadors dels urinaris per fluxors 
programables. 

Reducció en origen 4,4 anys 
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Substitució del sistema d´il.luminació per lluminàries 
amb rendiment millorat 

Reducció en origen 5 anys-3 mesos

   

Segons criteris de requeriments tècnics i/o humans   

Substitució de combustible Diesel per Biodiesel Reciclatge i reutilització No procedeix 

Substitució de gasos refrigerants Reducció en origen No procedeix 

Substitució de les ampolles d’aigua de plàstic de 1,5 l. 
per la col·locació de fonts amb garrafes de 20 l. 

Retornables 
Reducció en origen No procedeix 

Implantació de sistema de recollida selectiva d’envasos 
de pintura 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

Extensió de la implantació del sistema de recollida 
selectiva paper i cartró 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

Implantació de sistema de recollida selectiva de cintes 
de vídeo 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

Implantació de sistema de recollida selectiva d’envasos Reciclatge i reutilització No procedeix 

Implantació de sistema de recollida selectiva de 
matèria orgànica procedent de la cuina 

Reciclatge i reutilització No procedeix 

 

Televisió de Catalunya és una empresa del sector serveis, i per tant quedaria allunyat de típic 
àmbit industrial d’aplicació de la metodologia DAOM. Per aquest motiu al llarg de la diagnosi 
s’han volgut complementar les alternatives de minimització de la contaminació generada 
amb altres orientades a la reducció dels consums de matèries primeres (aigua i energia), o a 
la reducció de l’impacte global de l’activitat sobre el medi ambient (Bones Pràctiques 
Ambientals, Compra verda).  

Amb la mateixa motivació, s´han realitzat estudis per obrir camí a noves tecnologies. En 
concret, s´han realitzat dues propostes: la primera consisteix en la instal·lació d´una màquina 
d´absorció per climatització utilitzant l´energia aportada per un camp de col·lectors solars, i la 
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segona proposa instal·lar un camp fotovoltaic amb connexió a la xarxa per vendre l´energia 
obtinguda. La instal·lació de generació d’ energia fotovoltaica es veurà afavorida per els nous 
escenaris legislatiu i d’ instal·lacions productores d’ electricitat en que es trobarà el nostre 
país en els pròxims anys. Per contra, la climatització per energia solar tèrmica amb un equip 
d’ absorció requerirà d’ uns terminis de desenvolupament del projecte més extensos.  

Creiem que la diagnosi s’enriqueix en incorporar aquestes alternatives que indirectament 
també generen una reducció de la contaminació generada per l’activitat empresarial. Per 
exemple, reduir el consum d’energia implica reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle de les centrals tèrmiques o la generació de residus nuclears a les centrals 
nuclears i de igual manera, comprar tóners de tinta sense metalls pesants implica que 
aquests elements potencialment contaminants no arribaran al medi. 
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